
Kevät tuo, kevät tuo…  
Se on nyt kevät, melkein jo kesän kynnys. Joten nautitaan ja kerätään valosta ja lämmöstä voi-

mia kevätkauden viimeisiin ponnistuksiin ja kesän erilaisiin tapahtumiin, retkiin ja leireihin. 
 

Tähän kevätkauden 2018 viimeistä edelliseen Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kuukau-
si@postiin on taas kerätty muhkea tietopaketti sekä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n omista, 
yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä ja yhteistyökumppaneiden omin voimin toteuttamista 
aktiviteeteista. 
 

Jatkossakin julkaisemme mielellämme tietoa toiminnoistanne ja tapahtumistanne, mutta ensisi-
jaisesti toivomme teidän julkaisevan niitä itse ja reaaliajassa Yssi-sivuston uudessa, toukokuun 
alussa avautuneessa tapahtuma- ja toimintakalenterissa. Lisää tietoa kalenterista tämän kuukau-
si@postin sivulla 3 sekä suoraan Yssi-sivustoilla tämän linkin kautta. 
 

Yssi-sivustolta löytyy myös Savonlinnan seudun laajin ja ajantasaisin yhdistysten yhteystietoha-
kemisto, joten käykääpä varmistamassa oman yhdistyksenne tietojen ajantasaisuus tämän linkin 
kautta. Ja mikäli jotain lisättävää tai korjattavaa löytyy, niin muutoksia yhdistystietokantaan voi 
tehdä tällä lomakkeella. 
 

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY 

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna 

Puhelin: 044 713 1095, Sähköposti: kolomonen@kolomonen.fi 
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Kuukausi@postin osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri ta-
pahtumiemme osallistujalistoilta. Tämän toukokuun kuukausi@postin saajiksi on lisätty taas noin 
70 uutta kumppania huhtikuun eri tapahtumista, yhdistysten omien ilmoitusten sekä muiden yh-
teydenottojen perusteella.  
 

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 posti-
tamme sinulle tämän osoitteistomme kautta harkiten myös yhteistyökumppaneidemme, kuten esi-
merkiksi Sosterin, Savonlinnan kaupungin, Samiedun tai XAMK:n tiedotteita.  
 

Kuukausi@postin osalta tapahtuu seuraavaan, kesäkuun postiin, sisältömuutoksia. Kun uusi Yssi-
sivuston tapahtumakalenteri on nyt otettu täysillä käyttöön, ei kuukausi@postissa jatkossa enää 
julkaista vielä tässä postissa olevia maksuttomia ”kokosivun mainoksia” tapahtumista ja tilaisuuk-
sista. Lyhyitä juttuja ja ”puffeja” toki edelleen julkaisemme. 
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∞TOIMINTAKALENTERI∞TOIMINTAKALENTERI∞TOIMINTAKALENTERI∞ 

Toimintakalenteri löytyy  
toukokuusta alkaen 

tästä linkistä 

Toiminnat, tapahtumat ja yhdistykset  
löytyvät nyt uudesta Yssistä 

Itä-Savon alueen yhdistysten, yhteisöjen ja 
yhteiskunnan kansalaistoimintaa tukevien palve-
lujen hakemisto rakentuu nyt hyvää vauhtia uu-
teen Yssi-portaaliin. 

Toukokuun alusta sivustoilla avautui uutena 
toimintoja tapahtumakalenteri, joka antaa alu-
een yhdistyksille ja yhteisöille mahdollisuuden 
maksuttomasti esitellä järjestämiään tapahtu-
mia ja toimintoja. 

sillekään, sillä vuosimaksu on vain 30 euroa. 
- Tuolla maksulla yritys saa vuoden aikana lin-

kittää toimintakalenteriin niin paljon järjestämi-
ään aktiviteetteja kuin vaan haluaa, mainostaa 
Yssin rakentaneen Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja uutta 
markkinointikanavaa. 
 

Helppo päivittää... 
Yssin tapahtuma– ja toimintakalenteri on help-

po päivittää, sillä jokainen tapahtumia järjestä-
vä taho voi tehdä sen yksinkertaisella täyttötyö-
kalulla omalla koneellaan. 

Ensimmäisellä täyttökerralla luodaan henkilö-
kohtainen tunnus, jota jatkossa käyttämällä saa 
kaikki aikaisemmat päivityksensä täydennettä-
väksi tai vaikka uuden tapahtuman markkinoin-
nin pohjaksi. 

Syöttötyökalun täytön jälkeen tapahtuma käy 
lyhyellä tarkastuskierroksella Savonlinnan Seu-

dun Kolomonen ry:n ”kalenterikeskuksessa” ja 
tämän kierroksen jälkeen tapahtuma päivittyy 
tapahtumakalenteriin muutaman minuutin vii-
veellä. 

 

...ja käyttää 

Syöttötyökalun huolellinen täyttäminen var-
mistaa myös sen, että tapahtuma– ja toiminta-
kalenterin käyttäjät löytävät vastauksia toimin-
tatarpeisiinsa. 

- Yssin tapahtuma– ja toimintakalenterissa voi 
hakea itseään kiinnostavia tapahtumia monilla 
eri hakukriteereillä. 

-Hakua voi kohdentaa mm. paikkakunnan, 
ajankohdan, toimintamuodon, järjestäjätahon 
tai viikonpäivän mukaan, esittelee kuin vaan ha-
luaa, mainostaa Yssin rakentaneen Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa 
Kolistaja työkalun monimuotoisuutta. 

 

Lisätietoja: 
Sirpa Kolistaja 

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

Jonna Hoppania 

Puhelin: 044 218 4251  
Sähköposti: jonna.hoppania@kolomonen.fi 
 

https://yssi.fi
https://yssi.fi
mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
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Eurooppapäivän Etkot järjestetään Asukas-
loikka Savonlinna –hankkeen, Etelä-Savon  ELY-

keskuksen, SOKRAN, Savonlinnan kaupungin ja 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n yhteistyö-
nä Olavinlinnassa maanantaina 7. 5. 2018 klo 
12.00 alkaen. 

 

Tilaisuuteen on vielä muutamia paikkoja va-
paana, joten tervetuloa mukaan tutustumaan 
ESR-rahoituksen nykyisiin rahoitusmahdollisuuk-
siin, tulevan ohjelmakauden 2021-27 suunnitel-

miin sekä ESR-hankkeiden haasteisiin koko Itä-

Suomen alueella. 
 

Mikäli vielä haluat mukaan Eurooppapivän Et-
koille, niin lue lisää tapahtumasta (ja ilmoittau-
du) tämän linkin kautta. 

 

Lisätietoja tapahtumasta vielä viikonvaihtees-
sakin puhelimitse numerosta 044 741 9820/
Kimmo Käärmelahti 

 

 

 Eurooppa-päivän etkot  
Olavinlinnassa 7.5.2018 kello 11-16  

 

11:00-12:00 Lounas Olavinlinnan Linnantuvassa (omakustanteinen13,50€)  

12:00 Eurooppa-päivän avaus (Kongressisali)  

Timo Ollila, rahoituspäällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus  

Saku Linnamurto, hallintojohtaja, Savonlinnan kaupunki 

12:30 Kohti kaikkien hyvinvointia  

Kuinka huomioimme kaikista heikoimmassa asemassa olevat Sote- ja maakuntauudistuksen kes-
kellä, asiantuntija Sakari Kainulainen, Sosiaalisen osallisuuden koordinaatio, Sokra  

Itä-Suomen tutkimustietoa huono-osaisuudesta, tutkija Anne Surakka, Sosiaalisen osallisuuden 
koordinaatio  

13:15 Kahvi  

13:45 Hankkeita ja toimintaa  

Esittelyssä Itä-Suomen ESR-hankkeita mm: Asukasloikka (Savonlinna), Hyvinvoinnin Virtaa Mikke-
lissä (Mikkeli), ISO SOS-Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä (laajasti Itä-

Suomessa), Joensuun KAKE 2.0 (Joensuu), Klubilaiset liikkuu (Savonlinna), Kumppanuuskaupunki 
- lähidemokratian lähteellä (Savonlinna), Opinnollistava kuntoutus - kaikille toisen asteen koulutus 
(Joensuu), Portaat (Savonlinna), Punanenänä - yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia taiten (Savonlinna), 
Savonlinnan Makerspace (Savonlinna), Siistit saaret (Savonlinna), Taidekutomo -hanke 
(Savonlinna), Tukikoiratoiminta (Savonlinna) ja Vihreä telakka (Savonlinna). 

15:30 Päivän pureskelu  

16:00 Hyvää kotimatkaa!  

 

 

https://www.kolomonen.fi/tapahtuma/eurooppa-paivan-etkot/
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Vapaaehtoisten toiminnalle uutta tukea 

Savonlinnan seudun vapaaehtoistoiminnalle 
ollaan rakentamassa uutta tukiverkostoa Savon-
linnan Seudun Kolomonen ry:n ja Sosterin yh-
teisvoimin. 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen oli yhtenä 
erillisteemana Sosterin ja yhdistysten työpajassa 
perjantaina 27. huhtikuuta ja tuo työpaja paa-
lutti joukon konkreettisia kehittämisajatuksia, 
joiden toteuttamiseen Savonlinnan Seudun Kolo-
monen ry ja Sosteri nyt yhdessä tarttuvat. 

- Olemme hakemassa vapaaehtoistoiminnan 
kehittämiseen kaikkien asiasta kiinnostuneiden 
alan toimijoiden kanssa STEA:n tukea syyskuun 
2018 haussa, mutta joidenkin konkreettisten toi-
mien osalta lähdemme joka tapauksessa liik-
keelle jo ennen tuon avustusanomuksen ratkai-
sua, toteaa Savonlinnan Seudun Kolomonen yh-
distyskoordinaattori Kimmo Käärmelahti. 

Tällaisia konkreettisia toimia ovat mm. uusien 
vapaaehtoisten rekrytointi ja kouluttaminen al-
kusyksystä 2018, vapaaehtoistyöntekijöiden ja 
heidän työpanostaan tarvitsevien kaupunkilais-
ten kohtaamisen helpottaminen sekä kaikkien 
vapaaehtoistyöntekijöiden yhteenkuuluvuuden 
lisääminen yhteisen tiedotuksen, koulutuksen ja 
tapaamisten kautta. 

 

Kaikki joukolla mukaan toimintaan 

Vapaaehtoisten panos on merkittävä monessa 
eri toiminnassa. Eikä kyse ole pelkästään erilais-
ten sote- ja potilasyhdistysten parissa tehtäväs-
tä työstä, vaan vapaaehtoisia on myös monien 
muiden yhdistysten toiminnassa. 

- Eikä läheskään kaikki vapaaehtoiset ole mu-

kana yhdistysten tai esimerkiksi seurakun-
tien toiminnassa, vaan haluavat tehdä va-
paaehtoistyötä ”pop up” -tyyppisesti ilman 
tiukkaa sitoutumista jonkin yhteisön toi-
mintaan, muistuttaa Erja Järvisalo vapaa-
ehtoistyön kirjosta. 
- Pyrimme tämän vapaaehtoistoiminnan 
rekrytoinnin ja koulutuksen sekä muiden 
tukitoimien kautta antamaan myös heille 
mahdollisimman hyvät edellytykset vapaa-
ehtoistoimintaan osallistumiseen. 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Sos-
teri kutsuvat mukaan kehittämistyöhön 
myös kaikkia Savonlinnassa jo nyt vapaa-
ehtoistoimintaa organisoivia yhdistyksiä ja 

yhteisöjä. 
- Tekemistä riittää kaikille ja kun vapaaehtois-

toiminnan perusasioista, kuten rekrytoinnista, 
kouluttamisesta, välittämisestä ja toiminnan 
muusta kehittämisestä huolehditaan yhdessä, 
jää eri toimijoille enemmän aikaa ja voimavaroja 
oman vapaaehtoistoimintansa sisältöasioista 
huolehtimiseen, kiteyttää Käärmelahti vapaaeh-
toistoiminnan järkevää työnjakoa. 

 

Ennakkoilmoittautuminen  
syksyn koulutukseen avoinna 

Syyskuussa käynnistyvään Sosterin ja Savon-
linnan Seudun Kolomonen ry:n yhdessä järjestä-
mään vapaaehtoistyön peruskoulutukseen voi 
ilmoittautua jo nyt sähköpostitse osoitteeseen 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
Koulutus antaa perusvalmiudet vapaaehtoistyö-
hön sekä mahdollisuuden osallistua toimintaan 
koulutuksen järjestäjien ”vapaaehtoisväli-
tyksen” kautta. 
- Mikäli haluaa ”erikoistua” jonkin tietyn yhdis-
tyksen tai yhteisön vapaaehtoistoimijaksi, on 
tämäkin mahdollista peruskoulutuksen kautta, 
sillä useat Savonlinnan seudun vapaaehtoistoi-
minnan järjestäjätahot tulevat esittelemään toi-
mintaansa vapaaehtoisten peruskoulutuksen yh-
teyteen, Käärmelahti motivoi kaikkia kiinnostu-
neita mukaan toimintaan. 

 

Lisätietoja: 
Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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STEAn haku on nyt avoinna 
Kansalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävän kansalaistoimin-

nan tärkein rahoituskanava on STEA:n erilaiset avustukset. Nyt toukokuussa ajankohtaista on 
ennen kaikkea uusien hankkeiden, investointien ja toimintojen rahoittamiseen liittyvät hank-
keet. 

Näistä asioista löytyy tuhti tietopaketti STEAn kotisivuilta tästä linkistä, mutta rakennetaan-
pa tähän kuukausipostiinkin tarjotin tarjolla olevista herkuista. Klikkaa tarjottimen linkkiä. 

Viimehetken vinkit 

Yhdistystoriin kaksi viikkoa 

-vielä ehtii mukaan tohinaan 
Yhdistysten kevättori järjestetään lauantaina 

19.5. klo 9-14 Savonlinnan kauppatorilla.  Toril-
la on vielä muutamia vapaita paikkoja jäljellä ja 
ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Il-
moittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä.  Si-
vulta löytyvät myös mukaan jo ilmoittautuneet 
yhdistykset. 

Kevätori sisältää tänä vuonna myös Savonlin-
nan Mielenterveyseura ry:n Mental Health Art 
Week -tapahtuman, jonka teemana on Koke-
muksia Kulttuurista- monimuotoisuus ja  moni-
kulttuurisuus.   

Kevätorilla myös Asukasloikan Pöhinäteltta, 
jossa esittäytyvät Asukasloikka Savonlinna ESR-

hankkeen tuensiirtotoiminnan kautta toteutuk-

sessa olevat hankkeet. 
Myös Kulttuurikellarin avajaisviikko on linkitet-

ty vahvasti Yhdistysten kevättori –tapahtumaan 
ja torin ja kulttuurikellarin välinen virikepolku 
on reunustettu ympyrkäisin ilmapalloin. 

 Ilmoittautuneille lähetetään infokirje sähkö-
postitse toukokuun alussa ja infotilaisuus järjes-
tetään  tiistaina 15.5 klo 18 Järjestötalo Kolo-
mosessa os. Pappilankatu 3. 

 

Lisätietoja:  
Erja Kolistaja 

Puhelin 044 571 5920  
Sähköposti erja.jarvisalo@kolomonen.fi  

 

http://www.stea.fi/avustusten-haku
http://www.stea.fi/documents/2184241/2579445/STEA+avutusohjelmat+2018+Paikka+auki+II.pdf/c90fab2b-3dd0-74f0-7e48-f4eafd6f1e62?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STEA+uutiskirje+huhtikuu+*282*29+2018&snb_adname=STEA+uutiskirje+huhtikuu+*282*29+2018%20
http://www.stea.fi/documents/2184241/2579445/STEA+Hakuopas+2018.pdf/575ee945-6386-9e1f-7746-df89216746bf?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STEA+uutiskirje+huhtikuu+*282*29+2018&snb_adname=STEA+uutiskirje+huhtikuu+*282*29+2018%20-%20Kuva*%20opas%252
http://www.stea.fi/documents/2184241/2579445/Toimeenpanosuunnitelma+2018-2019/8b41a706-c16c-c064-d01a-38588e9e3f40?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STEA+uutiskirje+huhtikuu+*282*29+2018&snb_adname=STEA+uutiskirje+huhtikuu+*282*29+2018%20-%20Avaa%20
https://www.youtube.com/watch?v=7O90wgxESkQ&snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri+-+STEA+uutiskirje+huhtikuu+%2A282%2A29+2018&snb_adname=STEA+uutiskirje+huhtikuu+%2A282%2A29+2018+-+Katso+koulutus+YouTubessa&emlr=u-2740630-61707387-1553016-3&utm_source=emailer
https://www.youtube.com/watch?v=1v0QJzDn35U&snb_adtype=emai
https://www.kolomonen.fi/tapahtuma/yhdistysten-kevattori/
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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Kolme ajankohtaista tietoa  
hyvinvointimessuista 14.-15.9. 

1. Pian kolmannes messujen sisäesittelypaikoista on myyty. Kun haluat varmistaa esillä-
olosi Savonlinnan Hyvinvointimessuilla 14.-15. 9. Tanhuvaaran Urheiluopistolla, lue 
lisää messuista ja ilmoittaudu mukaan välittömästi tästä linkistä.  

2. Savonlinnan Hyvinvointimessut tulevat olemaan edellisiä vuosia näyttävämmät sekä 
myös yleisömäärältään suuremmat. Tämän uskallamme luvata, sillä valtaosa Savon-
linnan seudun yläasteista, lukioista sekä Samiedusta ja XAMKista on tulossa messuille 
liki koko oppilasmääränsä voimin. 

3. Savonlinnan Hyvinvointimessuilla palkitaan jälleen sekä hyvinvointitekoja että työhy-
vinvointitekoja. Ehdotuksia palkittavista teoista perusteluineen kerätään 15.6. saakka 
sähköpostitse osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi  . Pistä siis ehdotuksesi 
lyhyine perusteluineen tulemaan ja ehdottamasi hyvinvointi– tai työhyvinvointiteko on 
mukana elokuussa yhdessä Itä-Savo –lehden kanssa järjestettävässä yleisöäänestyk-
sessä.  

 Lisätietoja Savonlinnan Hyvinvointimessuista 

 Kimmo Käärmelahti 
 Puhelin 044 741 9820 

 Sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

https://www.kolomonen.fi/tapahtuma/savonlinnan-hyvinvointimessut/
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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STEA 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöille suunnattu 
uusien, vuonna 2019 käynnistyvien hankkeiden 
valtionavustusten haku on käynnissä ja päättyy 
31. 5. 2018. 

Lisätietoja STEAn avustushausta sekä tarvitta-
vat hakumateriaalit ja -ohjeet löytyvät STEAn 
verkkosivuilta tästä linkistä. 
 

Terveyden edistämisen määräraha 

THL:n Terveyden edistämisen määräraha vuo-
delle 2019 on haussa 15. 6. 2018 saakka. 

 Määrärahalla tuetaan vuonna 2019 erityisesti 
hankkeita, jotka tukevat kunnissa toteutettavaa 
terveyden edistämisen toimintaa sekä sote-

uudistuksen toimeenpanoa kuntien hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen tehtävässä.  

Lisätietoja Terveyden edistämisen määrärahas-
ta löytyy tämän linkin kautta. 

 

Jenny ja Antti Wihurin rahasto  
Jenny ja Antti Wihurin rahasto on merenkulku-

neuvos Antti Wihurin ja hänen puolisonsa Jenny 
Wihurin vuonna 1942 perustama yleishyödylli-
nen kulttuurisäätiö jakaa vuosittain apurahoja 
suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn 
edistämiseen. 

Hakuaika päättyy 31. 5. 2018. 
Lisää tietoja tästä linkistä. 

 

ESR –rahoitus 

ESR:ssä kaikki toimintalinjat ovat haettavissa. 
Erityisesti toivotaan hankehakemuksia, joissa:  

 

1. Edistetään nuorten ja muiden heikossa työ-
markkina-asemassa olevien työllistymistä avoi-
mille työmarkkinoille. 

2. Edistetään työttömien miesten työllistymistä 
sekä yrittäjinä toimivien naisten osaamisen ke-
hittämistä. 

3. Kehitetään palveluita koulutus- ja työurien 
välille. Hankkeiden toivotaan kohdistuvan erityi-
sesti perusasteen varassa oleviin; toimenpitei-
den tavoitteena on välitön koulutukseen sijoittu-
minen. 

4. Parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja muu-
ten heikossa asemassa olevien ihmisten elämän-
hallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. 

 

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hank-
keiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset 
pyydetään toimittamaan viimeistään 
11.5.2018. 

Seuraava teemahaku päättyy perjantaina 
28.9.2018 ja sen teemat julkaistaan touko-

kesäkuun vaihteessa 2018. 
Lisätietoa ESR-avustuksista löytyy tästä linkis-

tä. 

STEA uudistaa strategiaansa:  
vastaa kyselyyn 15.5. mennessä! 

STEA uudistaa avustusstrategiansa vuoden 2018 aikana. Vuodesta 2020 toteutettava avustus-
strategia antaa suunnan, jota kohti menemme tulevina vuosina. Avustusjärjestelmää tulee kehit-
tää yhdessä vastaamaan mahdollisimman hyvin yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja niiden 
tuomiin mahdollisuuksiin. 

 

Työn tukena käytetään ulkopuolisia selvityksiä ja eri sidosryhmiltä kerättyä tietoa, näkemyksiä ja 
palautetta. Tutustu jo julkaistuihin selvityksiin, vastaa kyselyymme tai kutsu meidät kylään. 

Nyt on aika puhua tulevaisuuden mahdollisuuksista! 
 

Siirry kyselyyn tästä linkistä. 

http://www.stea.fi/avustusten-haku
http://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/terveyden-edistamisen-maararahat
https://wihurinrahasto.fi/
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
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
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ec197e3e-b740-4071-b057-e14c01fad3d4?displayId=Fin1522855&questionsAnsweredByUrlParam=snb_adtype%3Demail%26snb_admedia%3Demaileri%2520-%2520STEA%2Buutiskirje%2Bhuhtikuu%26snb_adname%3DSTEA%2Buutiskirje%25
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Vapaaehtoistyön suosio kasvaa  
etenkin nuorten keskuudessa 

Vapaaehtoisuus on Suomessa yhä suositum-
paa. Jopa 40 prosenttia väestöstä tekee vapaa-
ehtoistyötä tällä hetkellä, kun vapaaehtoisena 
toimi 33 prosenttia kolme vuotta aiemmin. Tämä 
selviää Kansalaisareenan, Kirkkohallituksen ja 
Opintokeskus Siviksen Taloustutkimuksella tee-
tetystä kyselystä. 

Erityisesti nuorten vapaaehtoisena toiminen on 
kasvanut samalla kun eläkeläisten ja miesten 
vapaaehtoistyö on vähentynyt viime vuosien ai-
kana. 

Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus  
huolestutti toimijoita 

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksessa huolestuttaa 
Tampereelle 26.-27.4. valtakunnallisille kohtaa-
mispaikkapäiville kokoontuneita järjestöjä. Kan-
salaisareena on yksi vuosittaisten kohtaamis-
paikkapäivien järjestäjistä. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta 
saatujen tietojen mukaan kohtaamispaikkojen 
osalta ei ole päätetty, lasketaanko toiminta jat-
kossa palvelutuotantoon vai yleishyödylliseen 
toimintaan. Järjestöjen mukaan kohtaamispaikat 
ovat kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä. Mikäli 
sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen kohtaa-
mispaikkatoiminta nähdään palvelutuotantona, 
se muuttaisi oleellisesti paikkojen toiminnan 
luonnetta ja vaikeuttaisi ihmisten mahdollisuuk-
sia yhteisöllisyyteen ja mielekkääseen tekemi-
seen. 

Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Järjestöjen osuus sosiaalipalvelujen  
tuottamisessa on kasvussa 

SOSTE kartoitti järjestöjen palvelutoimintaa 
vuoden 2017 Valviran rekisteritietojen pohjalta.  

Päivitetyn selvityksen mukaan vuonna 2017 
sosiaali- ja terveyspalveluja tuotti 1 029 järjes-
töä, joista sosiaalipalveluja tuotti 860 ja ter-

veyspalveluja 204 järjestöä. Noin kymmenesosa 
Suomessa toimivista sosiaali- ja terveysjärjes-
töistä tuotti siis maksullisia sosiaali- ja terveys-
palveluja. 

Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Maakuntauudistus ei estä 

yhdistystoiminnan kehittämistä 

myös palvelutuottajana 

Kolmannen sektorin toimijoilla on uusi ssa 
maakunnissa tärkeä asema hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveys-
palvelujen tuottamisessa.  

Järjestöillä ja yhteisöillä on monipuoliset mah-
dollisuudet toimia omien tavoitteidensa mukai-
sesti, kunhan palvelujen tuottaminen ja yleis-
hyödyllinen toiminta on erotettu toisistaan.  

Kunnilla on jatkossakin mahdollisuus huolehtia 
järjestöjen avustuksista eri toimialoilla, tarjota 
järjestöille tiloja ja ohjata kuntalaisia järjestöjen 
toiminnan piiriin, kuten vertaistukeen tai vapaa-
ehtoistoimintaan. Kunnat eivät kuitenkaan enää 
hanki sote-palveluja järjestöiltä.  

Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Uskalla kokeilla 

Kansallista kokeiluviikkoa vietetään 14.-
20.5.2018. Kampanjaviikon aikana pureudutaan 
hyvinvointiin, joka valikoitui teemaksi sen ajan-
kohtaisuuden vuoksi. Samalla hyvinvointi on 
teema, joka yhdistää kaikkia organisaatioita. 

Kokeiluviikon tarkoituksena on viikon ajan tuo-
da kokeilukulttuuria esille. Kampanjan tavoittee-
na on haastaa organisaatiota kokeilemaan hy-
vinvointia edistäviä uusia toimintatapoja ja tuo-
maan omat kokeilut esille Twitterissä tunnisteel-
la #kokeiluviikko. 

Kampanjaviikko kokoaa yhteen mielenkiintoisia 
keskustelutilaisuuksia sekä työpajoja, joissa ku-
ka tahansa pääsee kehittämään ja haastamaan 
omaa osaamistaan kokeiluiden kehittämisessä 
sekä arvioinnissa. 

Lisätietoja tästä linkistä. 

https://www.epressi.com/tiedotteet/avustukset-ja-vapaaehtoistyo/yha-useampi-suomalainen-tekee-vapaaehtoistyota-2.html?block=5&customer=2090
https://www.artteli-ry.fi/?x175576=549929
https://www.soste.fi/ajankohtaista/jarjestojen-osuus-yksityisista-sosiaalipalvelujen-tuottajista-viidesosa.html
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/5274232/08+J%C3%A4rjest%C3%B6jen+asema+sote-+ja+maakuntamallissa.pdf/000006fc-e1ad-4b76-a78f-5335ce0ac2cc/08+J%C3%A4rjest%C3%B6jen+asema+sote-+ja+maakuntamallissa.pdf.pdf
http://kokeilevasuomi.fi/kokeiluviikko
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Kumppanuuskaupunki –
lähidemokratian lähteellä -
hankkeen päätavoite on var-
mistaa Savonlinnan kaupun-
gin kumppanuuspöytä lähide-
mokratiamallin käynnistymi-
nen mahdollisimman monia 
Savonlinnan asukkaita ja hei-
dän perustamiaan yhdistyk-
siä, yrityksiä ja muita yhteisö-
jä kiinnostavasti ja osallista-
vasti. 

Hanketta hallinnoi Savonlin-
nan kylät ry joka on palkan-
nut hankerahalla projektityön-
tekijän hoitamaan tehtävää 
lokakuun loppuun asti. Piäl-
lysmies ry on kokouksessaan puoltanut Leader 
rahaa hankkeelle, näin ollen hankerahoitus saa-
daan koko hankkeen ajalle. 

 

Kumppanuuspöydistä hieno saalis 

Hyviä kehittämisehdotuksia 

Lähidemokratia -hanke on  lähtenyt vauhdilla 
käytiin. Viiden Kumppanuuspöydän puheenjoh-
tajan kanssa on käyty lähes 150 toimenpide-

ehdotusta läpi ja priorisoitu sieltä sellaisia asioi-
ta, jotka on katsottu tähän hetkeen ja resurssei-
hin mahdollisiksi. Toimenpide-ehdotukset mene-
vät kaupungin johtoryhmän käsittelyyn 7.5. 

Kevään ja kesän aikana projektityöntekijä te-
kee hankkeen toimintamallia tutuksi erilaisissa 
tilaisuuksissa ja tapahtumissa.  Hankkeen yhte-
nä tarkoituksena on saada kyläyhdistykset, seu-
rat ja  yhteisöt tekemään valmiita toimenpide-

esityksiä syksyn kumppanuuspöytiin.  
Valmiit esitykset sähköpostilla osoitteeseen 

jaana.luostarinen@kolomonen.fi tai maapostitse 
osoitteeseen Järjestötalo Kolomonen, Jaana 
Luostarinen, Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna. 
Esitykset tulee postittaa heinäkuun loppuun 
mennessä. Näin saamme kutsuttua kumppa-
nuuspöytiin oikeat toimihenkilöt vastaamaan esi-
tyksiin.  

 

 

Kumppanuuspöydissä voi toki myös esittää eh-
dotuksia ilman esivalmisteluja. 

 

Tässä vielä syksyn kumppanuuspöytien päivät 
muistiin: 

Savonranta 4.9.2018 

Punkaharju 17.9.2018 

Sääminki 18.9.2018 

Kerimäki 26.9.2018 

Savonlinna kaupunkikeskusta 27.9.2018 

 

Kumppanuuspöydät alkavat klo 17. Kokous-
paikka vahvistetaan syyskuun markkinoinnin yh-
teydessä.  

Hankkeella on omat facebooksivut joilla yksi-
tyinen henkilö voi kirjoittaa palautetta, toimenpi-
de-ehdotuksia ja ideoita oman asuinalueen viih-
tyvyyden ja palvelujen parantamiseksi. Sivustol-
ta kerätty palaute käsitellään puheenjohtajien 
palavereissa. 

Lisätietoja ja yhteydenotot: 
Jaana Luostarinen 

Puhelin: 044 7413363 

Sähköposti: jaana.luostarinen@kolomonen.fi 

 Kumppanuuskaupunki  
-lähidemokratian lähteellä  

Kuva: Itä-Savo 

mailto:jaana.luostarinen@kolomonen.fi
https://www.facebook.com/Kumppanuuskaupunki-l%C3%A4hidemokratian-l%C3%A4hteell%C3%A4-Savonlinna-191460494799343/?modal=admin_todo_tour
mailto:jaana.luostarinen@kolomonen.fi
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Säämingin pitäjän historia juontaa aina 1500 luvun alkupuolelle, jolloin pitäjä lohkaistiin ”liian 
isoksi” paisuneesta Juvasta. Pahimmillaan Sääminki on jopa halkaistu valta-
kunnan rajalla, mutta silti sääminkiläisyys on ollut niin vahva side, että edes 
Ruotsin ja Venäjän raja ei ole tuota yhteenkuuluvuutta rikkonut. 

Nyt Sääminki-nimi on taas ”herännyt vahvempaan eloon”, kun yhdeksi Sa-
vonlinnan kaupungin lähidemokratia-alueen nimeksi on otettu Sääminki. 
Mutta itse Säämingin pitäjä on ollut tätä lähidemokratia-aluetta laajempi niin 
maantieteellisesti kuin asukasluvultaankin. Kuntaliitoksen aikaan 1973 Sää-
mingissä oli noin 12 000 asukasta. 

Nyt tämän pitäjän hengessä 1958 perustettu Sääminki-seura ollaan usean 
vuoden tauon jälkeen herättämässä henkiin. Vaikka virallisesti kyse onkin 
uuden yhdistyksen perustamisesta, niin toki se jo tulevana syksynä voi viet-
tää toimintahistoriansa 60-vuotisjuhlaa.  

Perinteikkään kotiseutuseuran uusi taival käynnistyy Säämingin seurakuntatalolla, osoitteessa 
Sääminginkatu 4, Savonlinna, torstaina 17. 5. 2018 klo 18.00 alkavassa tilaisuudessa. Tilaisuuden 
aluksi kuullaan emerituskirkkoherra Jorma Marjokorven tarinointia Säämingistä ja nautitaan kah-
vit. Tämän historiaosuuden jälkeen pidetään Sääminki-seuran uudelleenperustamiskokous ja vali-
taan yhdistykselle keskeiset luottamushenkilöt valmistelemaan perustavan kokouksen evästysten 
pohjalta Sääminki-seuran toiminnan suuntaviivoja. 

Sääminki-seura herää eloon 

Tuttu kukkaispata-haastekampanja toteute-
taan taas tänä keväänä, mutta nyt aikaisempia 
vuosia laajemmalla teemalla. 

- Kun aiemmin varoja on kerätty kukkapatojen 
hankkimiseen ja kukittamiseen, niin tänä vuon-
na varoja kerätään tämän lisäksi myös kaupun-
kikeskustan erilaisten siivous– ja kunnostustal-
koiden tarvikkeisiin, pujojen ja jättipalsamien 
hävittämiseen sekä kaupunkilaisten yhteisen pe-
rinneperennapenkin rakentamiseen OKL:n puis-
toon, kertoo Savonlinnan kaupunkikeskustan 
asukasyhdistys ry:n Siistit saaret –hankkeen 
projektityöntekijä Tiina Europaeus. 

 

Mukaan voi lähteä haastamalla  
ystäviään ja yhteistyökumppaneitaan 

Haastekampanjan kumppanina toimii Savon-
maa –lehti, joka tulee julkaisemaan kukkais-
kampanjan haasteet viikoittain. 

Parhaiten kampanjaan pääsee maksamalla so-
pivaksi katsomansa haastesumman Savonlinnan 
kaupunkikeskustan asukasyhdistys ry:n tililllle 
Suur-Savon Osuuspankkiin ja kirjoittamalla tie-

donantoja-kohtaan niiden tahojen tai henkilöi-
den tiedot, jotka haluaa haastaa edelleen mu-
kaan kampanjaan. 

Haasteen voi pistää liikkeelle tai vastata myös 
lähettämällä sähköpostilla haasteen osoitteeseen 
tiina.europaeus@kolomonen.fi . Viestii tulee 
merkitä haastettavien tahojen tai henkilöiden 
lisäksi myös haastesumma. Tämän jälkeen Siis-
tit saaret –hanke pistää haasteen liikkeelle, jul-
kaisee Savonmaa-lehdessä sekä toimittaa haas-
tajalle haastekampanjan tilinumeron. 

Haastekampanjan tili on Suur-Savon Osuus-
pankki, FI07 5651 1320 2015 43. 

Keräyslupa: RA2018/311   

Haastekampanjalla varoja  
kaupunkikeskustan kaunistamiseen 

Kuva: Itä-Savo 

mailto:tiina.europaeus@kolomonen.fi
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Lähde leirille Pihlajaveden Turponsaareen  

Lasten saaristoleiri  
Turponsaaressa 

18. – 19.8.2018 

Lasten saaristoleiri on tarkoitettu 7 – 12 vuoti-
aille. 

- Venekuljetus lähtee matkustajasatamasta la 
klo 10.00 ja palaa su noin klo 15.00 

- Mukaan tarvitset veneilyliivit, retkelle sopivan 
sään mukaisen vaatetuksen, omat ruokailuväli-
neet ja puukon, taskulampun, yöpymisvälineet 
(makuupussi ja –alunen, tyyny), pyyhkeen, ui-
ma-asun ja hammasharjan. Ota onki, jos haluat 
onkia. 

- Yövytään lämpimässä puolijoukkueteltassa / 
vinttihuoneissa. 

- Osallistumismaksu 30,00€ / osallistuja ( sis. 
kuljetuksen, kaksi lämmintä ateriaa, aamu- ja 
ilta- ja välipalat) peritään lähtiessä käteisenä. 

- Leirille otetaan 20 ensiksi ilmoittautunutta. 
- Ohjelmassa luontoretki, leikkejä, pelejä, on-

kimista, … 

Leirin ohjaajina ovat Leena ja Tapio Nenonen 
ja Sara ja Jousi Saarenkylä 

Sitovat ilmoittautumiset ke 15.8.2018 men-
nessä sähköpostitse jouassa@gmail.com . Il-

moittautumisessa tulee olla myös lapsen van-
hemman nimi, puhelinnumero ja yhteystiedot. 
Tiedustelut puhelimitse 050 5419930 Jousi Saa-
renkylä. 

  
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:jouassa@gmail.com
mailto:retki.toverit.ry@gmail.com
http://www.retkitoverit.fi
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Pyhät Polut ry järjestää kesäkuussa ensimäistä 
kertaa vaelluksia, joilla keskitytään tiettyyn tee-
maan.  

Kaikilla vaelluksilla patikoidaan Oronmyllyn lo-
ma- ja kurssikeskukselta Särkisalmelta Enonkos-
ken kirkonkylälle Pyhien Polkujen tolpitettua 
reittiä Putikon, Punkaharjun ja Kerimäen kautta.  

Huoltoautot kuljettavat patikoijien matkatava-
rat yöpymispaikasta seuraavaan, joten päivätai-

paleella pärjää päivärepulla.  
Yöpymiset ovat Oronmyllyllä, Kruunupuistossa, 

Kaukalinnassa ja viimeinen yö lomamökillä 
Enonkoskella. Matkan hintaan sisältyy majoitus, 
aamiainen, päiväeväät ja illallinen, saunominen 
joka ilta, oppaan ja huoltoauton palvelut sekä 
tarvittaessa kuljetus Parikkalan asemalta Oron-
myllylle ensimmäisenä päivänä ja Enonkoskelta 
Pääskylahden asemalle viimeisenä päivänä. 
Oman auton siirtopalvelu on mahdollista järjes-
tää erikseen sopimalla. 

 

 

Lintuvaellus 70-80 km, 10.6. – 14.6.2018. 
Teemana alkukesän linnusto ja asiantuntijaop-
paina kaksi kokenutta lintuharrastajaa. 

Viro 100 -vaellus 80 km, 11.6. – 15.6.2018. 
Viron itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi 
teemana  on Viron historia ja kulttuuri virolaista 
syntyperää olevan oppaan johdolla. 

Lupsakkavaellus 60 km, 12.6. – 16.6.2018. 

Tällä vaelluksella on hyvin aikaa pysähdellä ja 
havainnoida luontoa kaikilla aisteilla. 

Körttivaellus 80 km, 13.6. – 17.6.2018. Tällä 
vaelluksella tehdään matkaa käyttäen laulukirja-
na Siionin virsiä. 

 

Tarkempia tietoja vaellusten sisällöstä ja il-
moittautumiset: www.pyhatpolut.fi 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.5.2018. 
Jokaisen vaelluksen hinta on 440€. 

 

Pyhät polut poikkeavat Putikkoonkin 

http://www.pyhatpolut.fi
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Amaze Me Leader 2018 on 18-29-vuotiaille 
suunnattu seikkailuseminaari, jonka tavoitteena 
on rohkaista nuoria osallistumaan Leader-
toimintaan ja rakentaa verkostoja eurooppalais-
ten nuorten välille. 

Seikkailuseminaarin toimintatapa perustuu 
Amazing race TV-formaattiin ilman kilpailua: 
osallistujat jaetaan autoryhmiin, jotka vieraile-
vat päivittäin Leader-tuella rahoitetuissa koh-
teissa. Jokaiseen kohteeseen liittyy toimintaa ja 
tehtäviä. Amaze Me Leader (AML) 2018 - seik-
kailuseminaarin järjestämisestä ja ohjelmasta 
vastaa skotlantilainen Dumfries & Galloway 
LEADER. Suomalaiset Leader -yhdistykset lähet-
tävät osallistujiksi alueidensa nuoria, jotka 
edustavat tapahtumassa kukin oman alueensa 
toimintaryhmää. 

 

Nyt kokemaan jotain uutta 

LEADER-ryhmät kutsuvat hankkeen ohjelma-
kokonaisuuden osallistujiksi toiminta-alueidensa 
nuoria, jotka haluavat oppia uutta, saada kan-
sainvälisiä kontakteja ja nähdä mitä Leader-
rahoituksella voidaan saada aikaan maaseutu-
alueilla Suomessa ja Skotlannissa. Nuorilta toi-
votaan kiinnostusta kehittää maaseutua nuorille 
sopivaksi paikaksi kasvaa, työskennellä ja asua, 
aktiivista osallistumista, myönteistä otetta tule-
vaisuudesta ja halua kokeilla uutta. Intensiivi-
nen viikko Skotlannissa vaatii myös ryhmätyö-
taitoja ja halua jakaa ajatuksia, taitoja ja koke-
muksia toisten kanssa. 

Osallistujille järjestetään aloitusleiri ja loppu-
seminaari, joiden tarkoituksena on valmentaa 
lähtijöitä ideoimaan, innostumaan ja saamaan 
eväät matkaan, jakaa nuorten kokemuksia ja 
ideoita nuorten kesken ja Leader-toimijoiden 
kanssa sekä tutustuttaa Leader-rahoitukseen. 

Osallistuminen on maksutonta, mutta nuori 
tarvitsee oman vakuutuksen, englannin kielen 
taitoja, perusvarusteet matkalle vaihteleviin 
majoitusolosuhteisiin ja mahdollisuuden sitou-
tua vaiheittain etenevään ohjelmaan: 

 

1. Valmentava koulutus 26.-27.5.2018 

o viikonloppu Mikkelin srk:n Susinimen leiri-
keskuksessa, jossa tavataan muut osallistujat, 
kasvatetaan innostusta ja saadaan perustietout-

ta LEADER-toiminnasta sekä eväät Skotlannin 
matkalle. 

 

2. Amaze Me Leader-seikkailuseminaari Skot-
lannissa 5.-12.8.2018 

o Skotlantilaisen LEADER-toimintaryhmän oh-
jelmassa on monipuolisesti yhdistystoimintaan, 
matkailuun ja yritystoimintaan liittyviä kohteita 

3. Loppuseminaari syyskuussa 

o mahdollisesti Punkaharjulla, ajankohta tar-
kentuu myöhemmin 

o raportointi ja palaute, samalla välitetään 
Leader-toimijoille matkan varrella koettua, jae-
taan ja työstetään ideoita ja opitaan lisää LEA-
DER-rahoituksesta. 

 

Hakuaika Amaze Me Leader-seikkailuseminaa-

riin suomalaisille nuorille päättyy 14.5.2018. 
Haku osallistujaksi englanninkielisellä lomak-

keella osoitteessa http://www.piallysmies.fi/
hankkeet/amaze-me-leader-2018 

Opiskeleva nuori voi halutessaan kysyä oppi-
laitoksestaan seikkailuseminaarin opinnollista-
misen mahdollisuutta. 

 

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ ALUEESI LEADER-

TOIMINTARYHMÄÄN: 
Piällysmies ry, Sini Yläsaari tel. +358 44 976 

6880 

Veej'jakaja ry, Anssi Gynther tel. +358 44 015 
5222 

Rajupusu Leader ry, Anne Vänttinen tel. +358 
40 715 7189 

Lähde Tylypahkaan - tai ainakin niille nurkille 

http://www.piallysmies.fi/hankkeet/amaze-me-leader-2018
http://www.piallysmies.fi/hankkeet/amaze-me-leader-2018
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