
SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY 

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna 

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

Kuukausi@posti 
11. 6. 2018 

Se on nyt suvi 
Hyvää kesää rakkaat yhdistystoimijat, yhteistyökumppanit ja muu sankka ystävien joukko. 
Edessä on ainakin juhannus, monilla myös kesäloma. Jopa ennen juhannusta, useimmilla kai he-

ti juhannuksen jälkeen. 
Tämä ruudullasi oleva kuukausi@posti on nyt kevätkauden 2018 viimeinen. Seuraavan kerran 

palaamme asiaan elokuussa melko samanaikaisesti koulutyön käynnistymisen myötä. Eli noin 
elokuun puolivälin aikoihin. 
Mikäli teillä on tuohon elokuun kuukausi@postiin toimitettavana jonkinlaisia tietoja tai aineistoja, 

niin ne on syytä toimittaa 10. 8. mennessä osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
Järjestötalo Kolomonen on periaatteessa kesälomien vuoksi suljettuna viikot 29 ja 30 eli 16.-

27.7., mutta tuolloinkin palvelemme teitä päivystysluonteisesti erityisen tärkeissä asioissa. Täysi-
painoisemmin olemme taas töissä maanantaista 30. 7. alkaen. 
 

OIKEIN HYVÄÄ KESÄÄ TOIVOTTAEN 

 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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KultRinki järjestää yhteistyössä  

Visit Sulkavan kanssa  

yhteiskyydityksen 
 

Lauantaina 21.7.2018  

Rauhaniemen Perinnepäivään 

Lähtö: Savonlinnan linja-autoasemalta klo 10, Sulkavan kunnantalon edestä klo 10:45. 
Voit tulla kyytiin myös matkan varrelta. Paluu Rauhaniemestä klo 15 samaa reittiä. 

Hinta meno-paluu 5€ 
 

Ilmoittautumiset 13.7.2018 mennessä 
riitta.karkkainen@kolomonen.fi tai puhelin 044 571 5932  

Kesäkuun kuukausi@postin tärpit 
 

Vapaaehtoisten palvelukeskus aloittaa syyskaudella toimintansa ............................ 3 

Tule mukaan vapaaehtoistyöntekijöiden valmennukseen ........................................ 4 

Nyt on aika täyttää yhdistysten ja tapahtumien uutta palvelualustaa Yssiä ............... 5 
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Lähde mukaan KultRinki-retkille .........................................................................  9 

Nyt pussitetaan pujoa........................................................................................ 10 

Varaa aikasi syyskauden kumppanuuspöydille ...................................................... 10 

Taidekutomo tarjoaa mielekästä tekemistä .......................................................... 11 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kuukausi@posti 
 

Kuukausi@postin osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri ta-
pahtumiemme osallistujalistoilta.  
 

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 
esimerkiksi Sosterin, Savonlinnan kaupungin, Samiedun tai XAMK:n tiedotteita.  
 

mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Savonlinnan seudun vapaaehtoistoi-
minnan uusi rekrytointi-, perusvalmen-
nus-, välitys- ja tukikeskus starttaa to-
sitoimiin syyskuussa Savonlinnan Seu-
dun Kolomonen ry:n ja Sosterin yhteis-
voimin. 

-Vapaaehtoisten panos on Savonlin-
nan seudulla merkittävä monessa eri 
toiminnassa. Eikä kyse ole pelkästään 
seurakunnissa, vanhustyössä tai erilais-
ten sote- ja potilasyhdistysten parissa 
tehtävästä työstä, vaan vapaaehtoisia 
on myös monien muiden yhdistysten 
toiminnassa, kiittelee Savonlinnan Seu-
dun Kolomonen ry:n väl-vouhka Kimmo 
Käärmelahti nykyisten vapaaehtoisten 
ja heidän toimintaansa organisoivien 
yhdistysten ja yhteisöjen panosta. 

- Mutta läheskään kaikki vapaaehtoiset eivät 
halua olla mukana ”ikuisesti sitoutuneena” yh-
distysten tai yhteisöjen toiminnassa, vaan ha-
luavat tehdä vapaaehtoistyötä myös  ”pop up” -
tyyppisesti. 

- Pyrimme nyt käynnistyneen vapaaehtoistoi-
minnan rekrytoinnin ja valmennuksen sekä mui-
den tukitoimien kautta antamaan myös heille 
mahdollisimman hyvät edellytykset vapaaehtois-
toimintaan osallistumiseen. 

 

Mukaan toivotaan uusia sekä  
kokeneita vapaaehtoistyöntekijöitä 

Mukaan syyskuussa starttaavaan vapaaehtois-
ten valmennukseen ja laajemminkin vapaaeh-
toistoiminnan palvelukeskukseen toivotaan niin 
uusia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita 
henkilöitä ja yhdistyksiä kuin toiminnassa ja sen 
järjestämisessä mukana jo pitkäänkin olleita toi-
mijoita. 
- Kokeneita vapaaehtoistoimijoita kutsumme 
mukaan erityisesti ”vapaaehtoisten pestuuiltaan”  
18. 10. 2018. Tässä illassa vapaaehtoistoimin-
nan valmennuksen osallistujat ja jo toimivat va-
paaehtoiset sekä vapaaehtoistoiminnan järjestä-
jät tutustuvat toisiinsa ja voivat sopia myös 
konkreettisesta yhteistyöstä eri toimijoiden va-
paaehtoistoiminnan parissa. ”Vapaaehtoisten 

pestuuillassa” myös Sosterin eri toimijat esitte-
levät vapaaehtoistyön mahdollisuuksia Sosterin 
toimintojen täydentäjänä. 

Vapaaehtoisten valmennusillat järjestetään 
Järjestötalo Kolomosessa kuutena peräkkäisenä 
torstai-iltana 20. 9. alkaen. Tarkempi ohjelma ja 
ilmoittautumistiedot löytyvät tämän kuukausi-
postin seuraavalta sivulta ja ilmoittautumiskaa-
vake 13. 6. 2018 alkaen Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry:n kotisivuilta. 

 

Valmennuksen rinnalla starttaa 

vapaaehtoistoiminnan palvelut 
Vapaaehtoisten perusvalmennuksen rinnalla 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Sosteri 
valmistelevat syksylle 2018 myös vapaaehtois-
työn ”palvelukeskuk-sen” toiminnan käynnistä-
mistä.  

Tämän palvelukeskuksen kautta ryhdymme 
yhdessä Sosterin kanssa organisoimaan pysy-
vämpää vapaaehtoisten rekrytointia, perusval-
mennusta, täydennyskoulutusta, verkostoitumis-
ta, virkistystoimintaa, työnohjausta, mentoroin-
tia yms. vapaaehtoistyötä tukevaa toimintaa.  

 

Lisätietoja: 
Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Vapaaehtoisten valmennus  
käynnistyy syyskuussa 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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∞TOIMINTAKALENTERI∞TOIMINTAKALENTERI∞TOIMINTAKALENTERI∞ 

Kesän ja syksyn 

toiminnot 
maksuttomaan Ysiin 

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. 

- Viimeisin osio Yssin sivuilla on  tapahtumaka-
lenteri, joka antaa alueen yhdistyksille ja yhtei-
söille mahdollisuuden maksuttomasti esitellä 
järjestämiään tapahtumia ja toimintoja, mainos-
taa Yssin rakentaneen Savonlinnan Seudun Ko-
lomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja 
uutta markkinointikanavaa. 

Kesän aikana Yssiin rakennetaan Savonlinnan 
kaupungin taloudellisella tuella myös harrastei-
den ja vertaistukitoiminnan työkalu, joka ote-
taan käyttöön elokuun puolivälissä. 

- Näin Itä-Savon yhdistysten ja yhteisöjen yh-
teinen toimintatyökalu laajenee hyvää vauhtia 
ja tulee tarjoamaan yhden toiminnallisen por-
taalin yhdistysten, yhteisöjen ja yhteiskunnan 
toimintojen esittelyyn, Kolistaja esittelee moni-
puolistuva aportaalia. 

 

Helppo päivittää ja käyttää 

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. 

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. 

 

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/tapahtumat/yhteiso/lisaa
https://yssi.fi
mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
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Hyvinvointimessuilla mukana 

jo lähes 100 näytteilleasettajaa 

Vielä ehtii toivepaikoille 

Savonlinnan Hyvinvointimessut järjestetään 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toimesta  
14.-15. 9. 2018 Tanhuvaaran Urheiluopistolla. 
Messuille on tähän mennessä ilmoittautunut jo  
87 eri toimijaa ja näytteilleasettajaa. Ensim-
mäisen ilmoittautumiskierroksen ilmoit-
tautumisaika päättyy 20. 6. 2018 ja tältä 
pohjalta tullaan laatimaan messujen esittely-
paikkojen ”runkokartta”. 

-Toki messupaikkoja myydään vielä ensim-
mäisen ilmoittautumiskierroksen jälkeenkin, 
mutta tällöin paikat sijoittuvat ”valmiiseen kart-
tapohjaan” ja  esimerkiksi sijaintipaikkatoivei-
den täyttäminen on hieman epävarmempaa.  

-Joten erityistoiveiden toteuttamista kaipaa-
vien kannattaa olla liikkeellä jo nyt, toteaa Hy-
vinvointimessujen kokoamisesta Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:ssä vastaava Kimmo 
Käärmelahti. 

Ehdota hyviä tekoja 

Savonlinnan Hyvinvointimessuilla palkitaan 
jälleen sekä hyvinvointitekoja että työhyvin-
vointitekoja.  

Ehdotuksia hyvinvointimessuilla palkitta-
vista hyvinvointi- ja työhyvinvointiteoista 
perusteluineen kerätään niitäkin 20.6. 
2018 saakka sähköpostitse osoitteeseen    
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi   

Pistä siis ehdotuksesi lyhyine perusteluineen 
tulemaan ja ehdottamasi hyvinvointi– tai työhy-
vinvointiteko on mukana elokuussa yhdessä Itä
-Savo –lehden kanssa järjestettävässä yleisö-
äänestyksessä.  

  

Lisätietoja Savonlinnan Hyvinvointimessuista 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin 044 741 9820 

Sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Varaa paikkasi hyvinvointimessuille tästä linkistä 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP8t6CYg0tfSEEDKtZMFVb-n6wIRomtHfNHXgH33r70WqM9w/viewform
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Suunnannäyttäjät -äänestyksessä 

kaksi ehdokasta Savonlinnan seudulta 

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-klpailussa 
haetaan kansalaisten arkea helpottavia digi-
hankkeita, -projekteja ja -kokeiluja. Kilpailun 
kannalta tärkeäksi nähtiin myös se, että digitali-
saatiotekoon osallistui henkilöitä useammasta 
organisaatiosta. Lisäksi kilpailussa arvostettiin 
sitä, että mukaan ilmoitetun digiteon lopputulok-
sia voidaan hyödyntää myös muissa organisaa-
tioissa.  

Kilpailussa on mukana kaksi Sosterin hanketta, 
joiden kehittämisessä myös paikalliset yhdistyk-
set ovat olleet mukana. Nämä hankkeet ovat 
lasten ja nuorten palveluluukku sekä digitaalinen 
tapahtuma– ja toimintakalenteri.  

Joten nyt äänestämään ja pitämään yhteisten 
kehittämistyön tulosten puolta. Mutta nopeasti, 
sillä viimeinen vaikuttaispäivä on keskiviikko 13. 
6. 2018.  

Lisätietoja ehdokkaista ja äänestyksestä löyty-
vät tästä linkistä. 

 

Lisää nuoria vapaaehtoistoimintaan  
nykyaikaisen markkinoinnin keinoin 

Vapaaehtoistyöllä on tärkeä merkitys ja rooli 
nykypäivän kuormittuneissa hyvinvointivaltiois-
sa.  

Kiinnostus vapaaehtoistyötä kohtaan on kasva-
nut huomattavasti, mutta nuoret eivät yleensä 
sitoudu vapaaehtoistyöhön samassa mittakaa-
vassa kuin muut väestöryhmät. 

Koska vapaaehtoistyö on osoittautunut hyödyl-
liseksi sekä yhteiskunnalle että vapaaehtoiselle 
itselleen, olisi tärkeää kannustaa myös nuoria 
mukaan vapaaehtoistoimintaan. Kansalaisareena 
kehitti Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa 
-hankkeen (2017–2019), jossa innostetaan nuo-
ria mukaan vapaaehtoistoimintaan ja tarjotaan 
opiskelijoille vapaaehtoistoiminnan kurssia osa-
na lukio- ja ammattikouluopetusta. 

Lue lisää tästä linkistä. 
 

 

Olisiko meillä omaa joukkuetta 

maapalloliigan otteluihin? 

Maapalloliiga on kehitysohjelma järjestöille ja 
yhdistyksille. Siinä etsitään ja kehitetään uusia 
tapoja, jotka innostavat meitä suomalaisia teke-
mään arjessamme ympäristöystävällisiä tekoja 
ja valintoja. Maapalloliigan ideana on yhdistää 
järjestöjen voima ja kestävän arjen teot. Täh-
täimessä on erinomaisia konsepteja, tapahtu-
mia, kampanjoita ja palveluita, jotka auttavat 
elämään kestävää arkea. 

Yhdistys voi kehittää oman uuden tavan jouk-
kojen innostamiseen ja hakea ideallaan kehitys-
ohjelmaan mukaan. Kehitysohjelmassa ideasta 
luodaan kokeiltava konsepti, jota testataan koh-
deryhmän kanssa. Konseptilla voidaan innostaa 
kestävän arjen tekoihin ja valintoihin tai konsep-
tia hyödyntämällä voidaan pienentää hiilijalan-
jälkeä tai säästää luonnonvaroja ihmisten arjes-
sa. 

Lisätietoja maapalloliigasta tästä linkistä. 
 

Vaikuttavampaa toimintaa 

Tuore yhdistysten vaikuttamistyön opas koko-
aa vinkkejä vaikuttamisen tueksi ja avuksi yh-
distysten puheenjohtajille, hallituksen jäsenille 
ja viestinnästä vastaaville. 

Vaikuttamisopas on syntynyt Keski-Uuden-

maan Yhdistysverkoston Kumppanuudella so-
teen ja kuntiin –hankkeen ja Päijät-Hämeen So-
siaalija terveysturva ry:n Yhteinen Päijät-Häme 
hankkeen yhteistyönä. 

Lisätieto vaikuttamisoppaasta tästä linkistä. 
 

Vaikuttavuuden arvioimista ja osoittamista 

Sitra on laatinut aineiston, jonka tavoitteena 
on avata yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mal-
lintamista ja mittaamista sekä tehdä vaikutta-
vuudesta järjestöille helpommin ymmärrettävä 
ja lähestyttävä asia. 

 

Lisätietoa vaikuttavuuden osoittamisestä löy-
tyy tästä linkistä. 

https://suomidigi.fi/suunnannayttajat/osallistujat-2018
http://www.kansalaisareena.fi/jeesaan/
http://www.kansalaisareena.fi/jeesaan/
http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/blogi-lisaa-nuoria-mukaan-vapaaehtoistoimintaan-markkinoinnin-keinoin/
https://www.sitra.fi/hankkeet/maapalloliiga/#mista-on-kyse
https://yhdistysverkosto-net-bin.directo.fi/@Bin/b548f8e0dd0d780f4683e902be09d7d7/1528609150/application/pdf/367367/Vaikuttamisopas_A4_netti.pdf
https://www.sitra.fi/julkaisut/vaikuttavuuden-askelmerkit/


Kuukausi@posti 11. 6. 2018 -8- 

Avaimia omaan polkuun-taidetoiminta 
nuorten elämäntaitojen tukena 

Tästä oppaasta löydät tietoa nuorille suunnat-
tujen julkisten palvelujen rakenteesta, lainsää-
dännöstä sekä terminologiasta. Lopussa on 
konkreettisia esimerkkejä siitä, miten taidetoi-
minta ja julkisen sektorin palvelut voivat yhdes-
sä tukea nuorta elämässään eteenpäin. 

Lisätietoa ja aineisto tässä linkissä. 
 

Miksi kunnan kannattaa jatkossakin  
edistää asukkaidensa hyvinvointia? 

Miksi kunta enää panostaisi hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen, kun hyöty valuu jatkos-
sa maakuntaan? 

Vastausta perustellessa voidaan nojata lakiin, 
sillä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 

kunnan tehtävä myös maakunta- ja sote-

uudistuksen jälkeen. Mutta ilman lakipykälillä 
perusteluakin, eikö meistä jokainen halua asua 
kunnassa, jossa asukkaiden hyvinvoinnilla on 
merkitystä?  

Vaikka soten järjestämisvastuu siirtyykin maa-
kuntaan, ei maakunta silti yksin korjaa koko sa-
toa kunnan työstä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä. Kuntalaisten hyvinvointia ja ter-
veyttä edistämällä ja lisäämällä resursseja en-
naltaehkäisyyn voidaan paitsi hillitä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kustannuksia, myös pitää yl-
lä kuntalaisten toiminta- ja työkykyä. Näillä on 
vaikutusta kunnan elinvoimaisuuteen ja myös 
kuntien jatkossakin järjestämien palvelujen kus-
tannuksiin. 

Lisätietoja 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 määrära-
hasta löytyy tämän linkin kautta. 
 

OLVI-säätiö  
OLVI-säätiö myöntää apurahoja mm. seuraa-

viin tarkoituksiin: 
- lasten hyväksi tapahtuva toiminta 

- vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta 

- kotiseututyö 

OLVI-säätiön apurahojen seuraava hakuaika 
on 1.7. - 30. 9. 2018. Lisätietoja OLVI-säätiön 
apurahoista tästä linkistä. 
 

 

VALMISTAUDUTAAN JO MYÖS  
ELOKUUSSA TULEVIIN HAKUIHIN 

 

KSR:n avustukset 
Kansan Sivistysrahasto tukee yhteisöjä ja yk-

sittäisiä ihmisiä apurahoin. Säätiö tukee sivistys
- ja kulttuurityötä, yhteiskunnallisesti painottu-
nutta toimintaa ja työväenkulttuuria. Lisätietoja 
ja hakuohjeet löytyvät  tästä osoitteesta.  Vuo-
den 2019 hakuaika on 1.-31.8.2018.  

 

Kordelinin säätiö 

Alfred Kordelinin säätiö myöntää apurahoja 
tieteisiin, kirjallisuuteen, taiteisiin ja kansanva-
listukseen. Apurahaa voivat hakea suomalaiset 
ja Suomessa asuvat yksityishenkilöt, työryhmät 
ja yhteisöt sekä tieteen apurahaa yksityishenki-
löt.  

Lisätietoja Alfred Kordelinin säätiön avustuk-
sista tästä linkistä. 

http://www.nuori.fi/wp-content/uploads/2018/05/Avaimia-omaan-polkuun-koko-opas.pdf
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/miksi-kunnan-kannattaa-jatkossakin-edistaa-asukkaidensa-hyvinvointia-?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20Uutiskirje+kunnille+ja+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+toimijoille+3*2F2018&snb_adname=Uutiskirje+kunn
http://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/terveyden-edistamisen-maararahat
https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/
https://www.sivistysrahasto.fi/
https://kordelin.fi/
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Siistit saaret-hanke yhdessä Savonlinnan Seu-
dun Allergia- ja astmayhdistyksen kanssa haas-
taa kaikki kaupungin asukkaat, yhdistykset ja 
muut aktiivit mukaan pujotalkoisiin! 

 Pujo on pahimpia siitepölyallergian aiheutta-
jia, koska se tuottaa muita kasveja enemmän 
siitepölyä, joka leviää tuulen mukana. Kitketään 
siis yhdessä pujo pois ja annetaan kaikille tilaa 
hengittää!  

Vietämme Pujo pois viikkoa 11.6.-17.6.2018, 
jolloin järjestämme kolme iskuiltaa ympäri kau-
punkia. Pujontappoiltojen kokoontumiset ovat 
11.6. ABC Savonlinna, alaparkkipaikka klo 16-

20, 12.6. Prisma Savonlinna, kierrätyspiste klo 
16-20 ja 13.6. ja Wanha asema takapiha, puisto
-yksikön varikko klo 16-20. 

Voit myös noutaa omat keräysvälineesi ennak-
koon Järjestötalo Kolomoselta 11.-15.6. arkisin 

klo 9-15. 
Pujosäkkien keräyspisteet ovat:   
Kellarpelto, K-Supermarket Eväskellari, lajitte-

lupiste 

Pihlajaniemi, K-market, lajittelupiste 

Laitaatsilta ABC Savonlinna, lajittelupiste  
Keskusta: Wanha Asema, puutarha-yksikön 

huoltopiste 

Nojanmaa Prisma Savonlinna, lajittelupiste 

Nätki, K-market Rinkeli, lajittelupiste. 
Jätä pujosäkit vain kyltillä merkittyyn paikkaan 

11.-14.6. Pujoja voi toimittaa Nousialan jäte-
asemalle maksutta myös perjantaina ja lauan-
taina 15.-16.6. 

Tule mukaan tempaukseen yksin tai yhdessä 
taloyhtiön, työpaikan tai kyläyhdistyksen kans-
sa. Mukaan tarvitset vain sopivan vaatetuksen 
ja annoksen reipasta mieltä.  

Repivää toimintaa: 
Nyt pussitetaan pujoa 
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