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Yhdistystietojen päivitys jatkuu vauhdilla nyt kesän 
päättyessä. Lisätietoja yhdistysten tietojen päivityk-
sestä tämän kuukausi@postin sivulla 2. 

YHDISTYSTIEDOT  
AJAN TASALLE 

TYÖHYVINVOINTI ON ISO OSA ELÄMÄÄ 

• JA NYT MYÖS SAVONLINNAN HYVINVOINTIMESSUJA 

15.-16. 9. 2017 TANHUVAARASSA 

Työhyvinvointitapahtumasta ja hyvinvointimessuista 

enemmän tietoa sivulla 3 

ASUKASLOIKKA 

AVUSTAA 

Asukasloikan avustukset haettavissa kuluvan elo-
kuun aikana. Lisää tietoa tämän  kuukausi@postin 
sivulla 4. 



VALMISTAUTUKAA SYYSKUUN 

SUUREEN YHDISTYSKYSELYYN 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry hakee jälleen Ak-

avustuksen jatkoa Stealta syyskuun lopussa.  Ennak-
kotieto rahoituksesta tulee joulukuun puolivälin tie-
noilla.  Avustushakemus ja talousarvio on uusittava 
joka vuosi, vaikka optio rahoitukseen onkin jo myön-
netty.  

Toivoisimme, että yhdistykset miettisivät ja julkitoi-
sivat meille uusia yhteistyötoiveita, joiden toteutu-
mista vuonna 2018 ja sen jälkeen Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry  voisi olla mahdollistamassa.  Näin kes-
ken vuoden meidänkin on mahdotonta resursoida 
tapahtumia ja retkiä, joihin ei olla rahoituksessa va-
rauduttu.  Tästä sitten tulee pahaa mieltä ja pettymys-
tä puolin, jos toisin. 

Nyt kun kesätauon jälkeen ensimmäisen kerran ko-
koonnutte, hallituksena tai toimintaryhmänä, toivom-
me että mietitte mitä, minkälaista ja keiden yhdistys-
ten kanssa haluatte uutta yhteistoimintaa. Myös yh-
distyksenne hyötyy pohdintanne tuloksesta ensi vuo-
den toimintasuunnitelmaa tehdessään.  

 

Kuukausi@posti  9.8.2017 

YHDISTYSTEN TIEDOT KIINNOSTUNEIDEN 

TOIMIJOIDEN JA ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN 

tysten yhteistietojen päivitystä.  Päivitys tapahtuu ensi-
sijaisesti  sähköisesti yhdistyksen toimesta. Sähköinen 
päivityslomake löytyy Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n sivuilta tästä osoitteessa. 

Tulevan syksyn myötä nyt Savonlinnan seudun sivus-
toille päivitettävät yhdistystiedot tulevat siirtymään 
toimestamme valtakunnallisen Toimeksi.fi -sivuston 
Savonlinnan seudun toimijat -osioon. 

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. 

Syyskaudella 2017 tapahtuvan päivitys- ja ”siirtotyön” 
valmistuttua tullaan Savonlinnaseutu -sivuston ylläpito 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toimesta lopetta-
maan ja yhdistystietojen esittelyalustaksi tulee vakiin-
tumaan huomattavasti monipuolisempi ja sisältörik-
kaampi valtakunnallinen Toimeksi.fi -sivusto ja tämän 
sivuston Savonlinnan seutu -osio. 

Lisätietoja: Kimmo Käärmelahti, 044 741 9820. 
 

Savonlinnan seudulla toimivien yhdistysten yhteys-
tietojen päivitys käynnistyi ennen kesää. Useat yhdis-
tykset ovat jo toimittaneet ajantasaisia tietojaan, 
mutta käyttäjäpalautteen valossa valtaosa  yhdistystie-
doista Savonlinnan seutusivustoilla on auttamattomas-
ti vanhentuneita. Omien tietojenne ajantasaisuuden 
voitte tarkistaa tässä osoitteessa. 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n nuoret yhdis-
tysapurit ovat loppukeväästä ja kesän aikaan päivittä-
neet yhdistysten tietoja, mutta nyt toimintakauden 
taas vauhdittuessa on syytä vauhdittaa myös  yhdis- 

Tulemme elokuun lopus-
sa lähettämään teille ky-
selyn näistä yhteistyötoi-
veista ja kehittämiskoh-
teista ja toivomme teidän 
vastaavan siihen kotisi-
vuillamme 15. 9. 2017 
mennessä. Mikäli ette voi 
vastata tulevaan kyselyyn 
sähköisesti, saatte myös 
paperisen kyselykaavak-

keen  soittamalla Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een 
yhdistysapuri Tiina Europaeukselle numeroon 044-218 
4251. 

Jos yhdistystänne kiinnostaa Kansalaisten kohtaamis-
paikka -toiminnan järjestäminen ja kehittäminen, toi-
vomme myös siitä kannanottoja tulevassa kyselyssä tai 
suoraan yhteydenottoina Erja Järvisaloon. Olemme lisää-
mässä Ak-avustushakemukseen resursseja sen toimin-
nan koordinoinnin kehittämiseksi. 

Lisätietoja: Erja Järvisalo, puhelin 044-571 5920. 

https://www.kolomonen.net/yhdistystietojen-ilmoitus-savonl/
http://www.toimeksi.fi/
https://www.kolomonen.net/yhdistystietojen-ilmoitus-savonl/
http://asukas.savonlinnaseutu.fi/yhdistykset
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TERVETULOA HYVINVOINTIMESSUILLE  
JA TYÖHYVINVOINTITAPAHTUMAAN  

15.-16. 9. 2017 KLO 9-14 
 

Savonlinnan hyvinvointimessuille ja työhyvinvointitapahtumaan Tanhuvaaran urheiluopistolle 
15.-16.9.2017 on tätä kuukausi@postia kirjoitettaessa ilmoittautunut jo hieman yli 90 eri toimi-
jaa. Joukossa isoja yhteisöjä (Savonlinnan kaupunki, Sosteri, Sami, Xamk, Tanhuvaaran urhei-
luopisto) kymmeniä yhdistyksiä ja järjestöjä sekä myös mittava joukko hyvinvointialan kaupalli-
sia toimijoita. 

Tilaa toki on vielä jäljellä niin Tietomaassa (palloiluhalli), Touhumaassa (monitoimihalli), 
Työhyvinvointikahvilassa kuin Pihamassakin (ulkoalueet).  

Tapahtumaan järjestetään molempina päivinä maksuttomia kuljetuksia. Perjantaina 15. 9. kulje-
tuksia tulee mm. Enonkoskelta, Kerimäeltä, Punkaharjulta, Savonrannalta sekä Savonlinnan 
kaupunkikeskustasta. Lauantaina 16. 9. tapahtumaan liikennöi nonstop-liikenne sekä Kellarpel-
losta että Nojanmaasta. Tarkemmat aikataulut tulevat löytymään lähempänä tapahtumaa sekä 
lehti-ilmoituksista, tapahtumamainoksista että sivulta www.kolomonen.net 

Tapahtuman sisäänpääsy on maksuton. Aikaisempien hyvinvointimessujen kokemusten valossa 
tämän vuoden tapahtumaan odotetaan noin 2 500 - 3 000 osallistujaa. 

Tarkempia tietoja hyvinvointimessuista ja työhyvinvointitapahtumasta sekä näytteilleasettajien 
ja toimintansa esittelijöiden sähköinen ilmoittautuminen löytyy tästä linkistä. 

Lisätietoja: Kimmo Käärmelahti, 044 741 9820. 

 

 

HYVINVOINTIMESSUT JA TYÖHYVINVOINTITAPAHTUA 

TANHUVAARAN URHEILUOPISTOLLA 

15. - 16. 9. 2017 

https://www.kolomonen.net
https://www.kolomonen.net/hyvinvointimessut-ja-tyohyvinvoi/ilmoittautuminen-hyvinvointimess/
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Asukasloikan hanke- ja tapahtumatuki on haettavissa, 
kun yhdistyksenne suunnittelee Savonlinnan työikäisille 
asukkaille uutta toimintaa tai kokeilua, joka tukee tai lisää 
yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhdessä tekemistä. 
Lisätietoja:  Asukasloikka. 
hankekoordinaattori Anni Hirvonen 

Sähköposti: anni.hirvonen@kolomonen.fi 

Puhelin: 0447004571 

 

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 yksi-
tyishenkilöt.  
Hakuaika päättyy 31. 8. 2017. 
Lisätietoja apurahoista löytyy tästä linkistä.  
 

Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen 
sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti pai-
nottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälis-
tä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyö-
tä. Lääke- ja terveystieteelliseen tutkimustyöhön emme 
valitettavasti pysty apurahoja ohjaamaan. 
Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan 

apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille. 
Apurahamme rahoitetaan merkkipäiväkeräysten, muista-
mispalvelujen, Kulttuurilahjan, lahjoitusten, 
testamenttien ja pääomamarkkinoiden tuotoilla. 
Hakuaika päättyy 31. 8. 2017. 
Lisätietoja avustuksista löytyy tästä linkistä. 
 

 

STEAn käynnissä olevien avustusten jatkoha-
ku tapahtuu  30. 9. 2017 mennessä. 
Lisätietoja löytyy tästä linkistä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-ohjelmakauden 2014–2020 syk-
syn 2017 teemahaku 

Etelä-Savossa on haettavana rahoi-
tusta Kestävää kasvua ja työtä 
2014–2020 – Suomen rakennera-
hasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tue-

taan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Eu-
roopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rakennera-
hasto-ohjelman toimintalinjat ovat: 
1.Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) à rahoittajina ELY ja 
maakuntaliitto 

2.Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntämi-
nen (EAKR) à rahoittajina ELY, TEKES ja maakuntaliitto 

3.Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) à rahoittajana 
ELY 

4.Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) à 
rahoittajana ELY 

5.Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) à 
rahoittajana ELY 

Hakuaika ESR-hankkeisiin päättyy 22. 9. 2017. 
Lisätietoja hankehausta löytyy tästä linkistä.  
 

 

Nuorisotakuu (TL 3): Ohjaamo-hankkeet hankehaku 

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 
2014 - 2020 -ohjelman valtakunnallisen ESR-haun koskien 
Nuorisotakuuta ja sen Ohjaamo-hankkeita. 
Haussa haetaan Ohjaamo-kehittämishankkeita, joissa tu-
lee rakentaa kuntiin/kuntaryhmiin nuorten, alle 30-

vuotiaiden matalan kynnyksen monialainen Ohjaamopal-
velupiste. Hankkeessa kehitettävän Ohjaamo-toiminnan 
tulee tähdätä nuorten ohjaamiseen opintoihin ja työllisty-
miseen, mutta ohjaaminen ja Ohjaamon toiminta voi si-
sältää monia eri vaiheita, esim. sosiaalisen kuntoutuksen 
toimenpiteitä. 
Hankkeen yhteistyöverkoston tulee olla laaja niin, että 
yritysten, kolmannen sektorin, vapaaehtoistyön ja mui-
den nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa tehtävä 
yhteistyö on mukana. Nuorten oma näkökulma ja nuor-
ten osallisuus tulee sisältyä hankkeeseen. 
Hankehaku päättyy 3. 10. 2017. 
Lisätietoja löytyy tästä linkistä. 
 

https://asukasloikka.fi/
mailto:anni.hirvonen@kolomonen.fi
https://kordelin.fi/apurahat-2/
http://www.sivistysrahasto.fi/00010035-hakuohjeet-ja-hakusovellus
http://www.stea.fi/avustusten-haku
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/jyKNSq3guV6r/content/eu-ohjelmakauden-2014%E2%80%932020-syksyn-2017-teemahaun-teemat-etela-savossa-haku-paattyy-22-9-2017/12244/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fhakuajat%3Fp
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/OpT0SRw4fNqw/content/nuorisotakuu-tl-3-ohjaamo-hankkeet-hankehaku-12-6-2017-3-10-2017/605562/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OpT0SRw4fNqw%252
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TULEVIA TILAISUUKSIA, KOULUTUKSIA, MATKOJA JA MUUTA MUKAVAA 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierroksen maakunnallinen tilaisuus Mikkelissä 5. 9. 2017 on 
merkittävä sote- ja maakuntauudistuksen neuvottelutilaisuus, jossa myös Savonlinnan seudun toimijoi-
den kannattaa olla laajasti edustettuina. 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry järjestää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa maksuttoman 
yhteiskuljetuksen tilaisuuteen. Huomioithan, että lähtijöiden pitää erikseen ilmoittautua (näistä linkeistä)  
tapahtumaan ja kuljetukseen 23. 8. 2017 mennessä. 

Lisätietoja tapahtumasta löytyy linkistä.  
 

Ensihuoli-koulutus 
Seuraavalla sivulla liitteenä Ehyt ry:n koulutusmainos Ensihuoli-koulutuksesta. Miettikääpä tahollanne, 

olisiko tästä koulutuksesta hyötyä yhdistyksenne/yhteisönne toiminnassa ja palvelujen tarjoamisessa. 
Ilmoittautumisohjeet löytyvät ko. mainoksesta. 

 

Elintapaohjaamista oppimaan  
Sosterimme on lähdössä omalla rinnakkaishankkeellaan yhdessä Etelä-Savon Liikunta ry:n kanssa elinta-

paohjaamisen kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Tähän liittyen Sosterin toimialueen yhdistyksille ja muille 
toimijoille on varattu koulutuspaikkoja liitteenä esiteltävään VESOTE-hankkeen elintapaneuvonnan koulu-
tukseen. Mikäli asia kiinnostaa, olkaa pikaisesti yhteydessä Sosterin Ulla Kemppaiseen, sähköposti ul-
la.kemppainen@isshp.fi tai oheisen liitteen mukaisesti VESOTEn hanketyöntekijään Teemu Ripattiin. 

 

TUKIKOIRAKKOKURSSI 
Tukikoirakkotoiminta on yhteisöllistä vapaaehtoistyötä 

Toimintamuotoina voivat olla esim. avoimet koirakävelyt, koirakahvilat tai erikseen suunnitellut tapahtu-
mat. Kurssille voi tulla myös ilman koiraa. 

Tukikoirakkokurssi on osallistujalle maksuton. Ensimmäinen kurssi Savonlinnassa alkaa 5.9. Kriisikeskuk-
sessa. Kurssin järjestää Savonlinnan seudun Mielenterveysseura ry. ja toiminta on osa seuran vapaaeh-

toistoimintaa. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 20.8. mennessä:  

Minna Nousiainen puh 044 242 1012 tai minna.nousiainen@slnkriisikeskus.fi  

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/93c26815-d48a-41bb-9bd0-baae934fb5a9?displayId=Fin1339827
https://www.kolomonen.net/ajankohtaista/
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/5012466/hyte-aluekierros_etel%C3%A4-savo.pdf/30d1fffe-ab0d-4064-b6aa-bf647b5a846e
mailto:minna.nousiainen@slnkriisikeskus.fi
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