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Elokuussa aktivoituu järjestöelo 

Kesä ei suinkaan ole päättynyt, mutta monet puuhakkaat yhdistystoimijat, yhteistyökumppanit 
ja muu sankka ystävien joukko on kuitenkin jo palannut kesälaitumilta toiminnan pariin.  
 

Toivottavasti toiminta-akkujen lataaminen on onnistunut tuloksellisesti, sillä edessä on monipuo-
linen ja vilkas syyskausi syystulineen, hyvinvointimessuineen, vapaaehtoisvalmennuksineen, 
Mahdollisuuksien Toreineen ja monine muine tapahtumineen. 
 

Nyt ruudullasi avautuva kuukausi@posti on syyskauden 2018 ensimmäinen. Hieman kuin toi-
minnan varovaista käynnistelyä upean ja hikisen kesän jälkeen. 
 

Syyskuun kuukausi@posti tulee taas ”perinteisemmin” heti syyskuun alussa eli tuossa 4. 9. kur-
makoilla. Tuohon postiin aiottu materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een 
viimeistään perjantaina 31. 8. osoitteella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

 

PUUHAKASTA LOPPUKESÄÄ TOIVOTTAEN 
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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: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. 

- Sitten viime kuukausi@postin tähän 
kokonaisuuteen on tulossa vahva lisä-
toiminto myös OLKA –toiminnan käyn-
nistämisestä Sosterin ja Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n yhteistyönä. 

OLKA-toiminnassa on kyse sairaalan 
puitteissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä 
ja toimintaa on toteutettu jo mm. 
HUS:n OUS:n, KYS:n, TAYS:n ja 
PPSHP:n sairaanhoitoalueilla. 

- Nyt on mielenkiintoista nähdä, mil-
laista yhteistyötä tulemme Sosterin alueella OL-
KA-toiminnan puitteissa synnyttämään, mutta 
syyskuussa käynnistyvä vapaaehtoistyön val-
mennus tulee joka tapauksessa antamaan val-
miuksia myös tälle vapaehtoistyön saralle. 

 

Mukaan toivotaan sekä uusia että 

Kokeneempiakin 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 koulutukseen voi 
ilmoittautua tämän linkin kautta. 

 

Valmennuksen rinnalla starttaa 

vapaaehtoistoiminnan palvelut 
Vapaaehtoisten perusvalmennuksen rinnalla 

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

Tämän palvelukeskuksen kautta Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry ryhtyy yhdessä Sosterin 
kanssa organisoimaan pysyvämpää vapaaehtois-
ten rekrytointia, perusvalmennusta, täydennys-
koulutusta, verkostoitumista, virkistystoimintaa, 
työnohjausta, mentorointia yms. vapaaehtois-
työtä tukevaa toimintaa. 

Nyt palvelukeskuksen toimintaan kaivataan 
ideoita kaikilta nykyisiltä vapaaehtoistyönteki-
jöiltä ja toimintaa organisoivilta tahoilta. 
”Palvelukyselyyn” vastaaminen tapahtuu tämän 
linkin kautta. 

 

Lisätietoja: 
Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 0820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

Nyt on aika ilmoittautua  
vapaaehtoiskoulutukseen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSPf-Zsh2o3FDlgucXgskBOfPSIyuXhmj6n8pqcUkHSRu-fA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl4H25LRp0I3vTOjip74vPpmqFVigFeHddxJ28UC1nxrwtxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl4H25LRp0I3vTOjip74vPpmqFVigFeHddxJ28UC1nxrwtxA/viewform
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Vapaaehtoiskoulutukseen voi ilmoittautua sähköisesti tämän linkin kautta. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSPf-Zsh2o3FDlgucXgskBOfPSIyuXhmj6n8pqcUkHSRu-fA/viewform
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Savonlinnan Hyvinvoin-
timessuille ilmoittautu-
miseen on vielä muutama 
viikko aikaa. Lisätietoja 
messuosastoista löytyy tä-
män linkin kautta ja säh-
köinen messupaikan varaa-
minen tapahtuu tämän lin-
kin välityksellä. 

 

Savonlinnan Hyvinvoin-
timessuilla palkitaan 
myös joukko Hyväkkäi-
tä. Jos mielessäsi on jokin 
teko, palvelu, toimija tai 
yhteisö, joka mielestäsi 
kaipaisi myönteistä huo-
miota tekemästään hyvin-
vointi– tai työhyvinvointite-
osta, niin ”ilmianna” heidät 
pikaisesti (viimeistään 15. 
8. 2018 jotta ehtivät mu-
kaan Itukan kanssa järjes-
tettävään yleisöäänestyk-
seen) sähköpostitse tähän 
osoitteeseen.  

 

Seuraavilla kahdella sivulla on myös tietoa Itä-Savon messuliitteestä 
(joka toimii myös Hyvinvointimessujen käsiohjelmana) että Tanhuvaaran 
Urheiluopiston Hyvinvointimessutarjouksista. 

Savonlinnan hyvinvointimessuille järjestetään myös maksuttomia kulje-
tuksia perjantaina etenkin Kerimäki-Punkaharju-Savonranta-alueelta ja 
lauantaina nonstoppina kaupunkikeskustan alueelta. Näistä kuljetuksista 
voit lukea tarkemmin syyskuun kuukausi@postissa, 13. 9. Itä-Savon mes-
suliitteessä ja messumainonnassa. 

Nyt on aika 

aktivoitua  

Savonlinnan 

Hyvinvointimessuille 

Hyvinvointimessuihin viisi viikkoa 

https://www.kolomonen.fi/tapahtuma/savonlinnan-hyvinvointimessut/
https://www.kolomonen.fi/tapahtuma/savonlinnan-hyvinvointimessut/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP8t6CYg0tfSEEDKtZMFVb-n6wIRomtHfNHXgH33r70WqM9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP8t6CYg0tfSEEDKtZMFVb-n6wIRomtHfNHXgH33r70WqM9w/viewform
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Etelä-Savon työllisyyspalveluita tarjoavat 3. 
sektorin yhdistykset ja niiden kumppanit ovat 
lähteneet vastaamaan toimintaympäristön muu-
toksiin maakunnassa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi. Kehittämistyössä selvitetään 
järjestöjen roolia tulevaisuudessa ja sitä, 
miten työllisyyspalveluita vaikeimmin työl-
listyville voidaan jatkossa tuottaa entistä-
kin motivoivammin, laadukkaammin ja tu-
loksekkaammin. Resurssit toiminnalle on saatu 
ESR-rahoitteisesta Portaat-hankkeesta.  

Työrukkaseksi työllisyyspalveluita tarjoavat 
järjestöt ovat perustaneet maakunnallisen kehit-
tämisryhmän, jonka tavoitteena on kehittää 
kumppanuusjärjestöille entistä laadukkaampia 
palveluja ja yhdenmukaistaa mm. asiakaspro-
sesseja ja vaikuttavuuden mittaamista. Isom-
masta toimijajoukosta voidaan aina löytää kaik-
kia hyödyntäviä toimintamalleja ja synergiaetu-
ja.  

Yhtenäistämisen tarkoituksena on etsiä omia 
erikoistuneita palvelumuotoja, joihin asiakkaat 
ohjautuvat yksilöllisten tarpeiden mukaan ja jot-
ka parhaimmillaan voivat yhdessä muodostaa 
monipuolisen ja kattavan kokonaisuuden. Yhdis-
tävä tekijä on se, että palvelu edistää pitkäai-
kaistyöttömän tai muuten työmarkkinoilla haas-
teellisemmassa asemassa olevan ihmisen työllis-
tymistä ja työmarkkinavalmiuden kohenemista. 
Järjestöjen perinteistä osaamista ja vah-
vuutta tehdä kutsumuksellista työtä hei-
kommassa asemassa olevien ihmisten 
eteen halutaan siis entisestään vahvistaa 
tuloksia ja vaikuttavuutta kasvattamalla. 

Maakunnan suurimmat järjestötoimijat Mikke-
lin Toimintakeskus ry, Savonlinnan Toimin-
takeskus ry ja Pieksämäen Seudun Liikunta 
ry ovat sitoutuneet yhteiseen kehittämiseen ja 
mukana ovat kumppaneina jo Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry ja Bovallius Palvelut. 
Kesän 2018 aikana kannustetaan pienempiä 
työllistäviä järjestöjä mukaan kartoittamalla ny-
kytilannetta ja kehittämishalukkuutta. Syksyn 

2018 aikana järjestetään valmennustilaisuuksia, 
joissa tuetaan järjestökenttää oman laadun arvi-
oinnissa. Myös järjestöjen tekemän työllisyystoi-
minnan vaikuttavuutta kuvaavia mittareita halu-
taan yhdenmukaistaa. 

  
Lisätietoja 

Virpi Leskinen 

Hankesuunnittelija 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry/ 
Portaat-hanke 

virpi.leskinen@kolomonen.fi, 
Puhelin: 044 5398546 

 

Ismo Tiihonen 

Projektipäällikkö 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry/ 
Portaat-hanke 

ismo.tiihonen@kolomonen.fi 
Puhelin: 044 5715904 

 

Lisätietoja Portaat –hankkeesta tämän linkin 
kautta. 

Etelä-Savossa uutta yhteistyötä  
myös yhdistysten työllisyyspalveluissa 

mailto:virpi.leskinen@kolomonen.fi
mailto:ismo.tiihonen@kolomonen.fi
https://www.kolomonen.fi/portaat-hanke/
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Järjestöjen rooli maakunta-  
ja soteuudistuksessa 

Tuija Brax on selvittänyt sosiaali- ja terveys-
alan järjestöjen roolia hallituksen ehdottamassa 
sote- ja maakuntamallissa. Selvityksen loppura-
portissa korostuu järjestöjen, maakunnan ja 
kunnan välisen yhteistyön merkitys 

Lisätietoja loppuraportista löytyy tästä linkistä. 
 

Ensimakua STEA:n avustusstrategian to-
teutusta koskevasta kyselystä 

STEA toteutti keväällä 2018 sosiaali- ja ter-
veysalan järjestöille kyselyn liittyen avustusstra-
tegian uudistamiseen.  

Kyselyllä STEA halusi saada palautetta ja näkö-
kulmia avustusstrategian uudistamisen tueksi.  

Kysely lähetettiin kaikille vuosina 2017 ja 2018 
STEAlta avustusta hakeneille yhteisöille, joita oli 
1648. Vastauksia saatiin 631. Lisätietoa alusta-
vasta vastauskirjosta saat tämän linkin kautta. 

 

Lausu mielipiteesi  
Kansalaisareenan strategian tekoon 

Kansalaisareena kerää näkemyksiä muun mu-
assa vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuteen liitty-
vistä yhteiskunnallisista muutoksista ja vaikutta-
mistoiminnan tarpeista. Tuloksia hyödynnetään 
Kansalaisareenan strategiassa 2019-2022. 

Vastaamisaikaa kyselyyn on perjantaihin 17. 
elokuuta saakka. Vastaamaan pääsee tämän lin-
kin kautta. 

 

 

Tee ehdotus  
demokratiapalkinnon saajaksi 

Oikeusministeriön vuoden 2018 Demokra-
tiapalkinnon teemana on demokratia- ja ihmisoi-
keuskasvatus. 10 000 euron arvoinen palkinto 
voidaan myöntää yhdelle kansalaisyhteiskuntaa 
edustavalle toimijalle tai se voidaan jakaa use-
amman toimijan kesken. Ehdotuksia palkinnon 
saajaksi voi tehdä 20. elokuuta saakka. 

Demokratiapalkinnolla halutaan nostaa esiin ja 
jakaa kansalaisyhteiskunnan hyviä käytäntöjä 

demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen edistä-
miseksi. Palkinnolla halutaan samalla kiittää de-
mokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen parissa 
työskenteleviä toimijoita. 

Palkinnon saajaksi ehdotettu toiminta voi olla 
esimerkiksi sellaista koulutusta, kasvatusta tai 
tiedotusta, joka pyrkii antamaan ihmisille val-
miuksia kehittää omia asenteitaan ja toimintata-
pojaan ihmisoikeusmyönteisen kulttuurin vahvis-
tamiseksi.  

Lisätietoa palkintoehdotusten teosta löytyy tä-
män linkin kautta. 

 

Nuorten työllistymisusko on koetuksella 

Lähes 60 prosenttia nuorista uskoo suuren 
osan nykyisistä töistä katoavan ja joka neljäs 
nuori on epävarma, löytyykö töitä tulevaisuu-
dessa. Lisäksi yli 40 prosenttia nuorista on sitä 
mieltä, että koulussa ei puhuta tulevaisuuden 
työelämästä tarpeeksi. 

Tiedot käyvät ilmi Lasten ja nuorten säätiön ja 
teknologiayhtiö Tieto Oyj:n kyselytutkimuksesta, 
jossa selvitettiin nuorten käsityksiä työn mur-
roksesta, tulevaisuuden työmarkkinoista ja työl-
listymiseen vaikuttavista tekijöistä. Kyselyyn 
vastasi 3 033 yläkouluikäistä eli 13–16-vuotiasta 
nuorta eri puolelta Suomea. 

Lisätietoa tutkimuksesta löytyy tästä linkistä. 
 

Verohallinto on selkeyttänyt vapaaehtois-
toiminnan sekä talkootyön ohjeita 

Ohjeessa käsitellään yleishyödyllisten yhteisö-
jen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoimintaa en-
nakkoperinnän näkökulmasta. Ohjeessa on Ve-
rohallinnon linjauksia yleishyödyllisten yhteisö-
jen yleisimpiin ennakkoperintää koskeviin kysy-
myksiin. Erityisesti ohjeen kohtia 1.1, 1.4, 2.1 – 
2.3 ja 4.8 on selkeytetty. Lisäksi ohjeeseen on 
lisätty uusia esimerkkejä sekä täsmennetty joi-
takin aikaisempia esimerkkejä. Muutoksilla ei 
muuteta aikaisempaa verotuskäytäntöä tai kiris-
tetä tulkintoja. 

Lisätietoja ohjeesta löytyy tämän linkin kautta. 
 

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sote-uudistus-haastaa-jarjestojen-toimintaa-maakunnalla-on-tarkea-rooli-jarjestotyon-mahdollistajana
https://www.stea.fi/avustusstrategia/jarjestokyselyn-tuloksia
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1566274&SID=a5e4389c-fc9f-4182-9909-9a8444e9ece0&dy=1937143918
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1566274&SID=a5e4389c-fc9f-4182-9909-9a8444e9ece0&dy=1937143918
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/ehdota-vuoden-2018-demokratiapalkinnon-saajaa-teemana-demokratia-ja-ihmisoikeuskasvatus
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/ehdota-vuoden-2018-demokratiapalkinnon-saajaa-teemana-demokratia-ja-ihmisoikeuskasvatus
https://www.nuori.fi/2018/07/12/joka-neljas-nuori-ei-ole-varma-loytaako-toita-tulevaisuudessa/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48059/yleishy%C3%B6dyllisten-yhteis%C3%B6jen-ja-julkisyhteis%C3%B6jen-vapaaehtoistoiminnan-ennakkoperint%C3%A4kysymykset/#7.3-avustukset-ja-lahjat
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EU-ohjelmakauden 2014-2020 syyskuun 
2018 teemahaun teemat Etelä-Savossa 

 

Rahoittaja toivoo syksyn 2018 hakukierrokselle 
erityisesti hankehakemuksia, joissa: 
    ∞ Edistetään nuorten ja muiden heikossa 
työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä 
avoimille työmarkkinoille. Kehitetään työvoima- 
ja yrityspalveluja yhteistyössä yritysten ja mui-
den toimijoiden kanssa. 
    ∞ Vahvistetaan mikro ja pk -yritysten tuotta-
vuutta ja muutosvalmiuksia. Hankkeet lisäävät 
työorganisaatioiden ja yrittäjien sopeutumisky-
kyä muutoksiin (mm. kansainvälistyminen, ta-
louden kasvu, ekologisuus, ikääntyminen, työs-
kentelytavat). 
    ∞ Edistetään työttömien miesten työllisty-
mistä. 
    ∞ Kehitetään palveluita koulutus- ja työurien 
välille. Hankkeiden toivotaan kohdistuvan erityi-
sesti perusasteen varassa oleviin; toimenpitei-
den tavoitteena on välitön koulutukseen sijoittu-
minen. 
    ∞ Parannetaan kasvu- ja rakennemuutosalo-
jen koulutuksen tarjontaa ja laatua työelämän 
tarpeista lähtien. 
    ∞ Parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja muu-
ten heikossa asemassa olevien ihmisten elä-
mänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. 
 

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoi-
tekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hank-
keiden arviointiin. Hankkeet arvioidaan pisteyt-
tämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hyvin 
valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa 
selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konk-
reettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai 
kohderyhmään. 
Hakuaika päättyy 28. 9. 2018. 
Lisää ohjeita hakuun löytyy Hakijan oppaasta. 
Lisää tietoja 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. 
 

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.  

Rahaston päähaku päättyy 15. 8. 2018. 
Lisätietoja Alfred Kordelinin säätiön avustuk-

sista tästä linkistä. 
 

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö 

Apurahoja lasten ja vanhusten hyvinvointia 
edistävään, ensijaisesti kliiniseen tutkimukseen 
ja sosiaalisiin hankkeisiin. Säätiön intressiin ei 
sovellu matka- tai kokouskulujen taikka paina-
tuskustannusten tukeminen.  

Hakuaika päättyy 17. 9. 2018. 
Lisätietoja tämän linkin kautta. 
 

Musiikinedistämissäätiö 

Elävän musiikin tukea on mahdollista saada 
erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää sä-
veltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkei-
siin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäi-
set konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja mu-
siikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomail-
la. Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä.  

Hakuaika päättyy 31. 8. 2018. Haussa myös 
muita musiikin edistämiseen tähtääviä apuraho-
ja ja avustuksia. 

Lisää tietoa tämän linkin kautta. 
 

 

http://www.rakennerahastot.fi/documents/12244/380674/Hakijan+opas+-+EAKR+ja+ESR+-teemahaut+Etel%C3%A4-Savossa/2c786a48-494e-4abf-8bc2-f12c84ac00fe?version=1.1
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/leFSt6MoOpWV/content/eu-ohjelmakauden-2014-2020-syyskuun-2018-teemahaun-teemat-etela-savossa/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fita-suomen-suuralue
https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/
https://www.sivistysrahasto.fi/
https://kordelin.fi/
http://www.pss-saatio.fi/apurahat.htm
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/uudet_hakuajat_2018
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SAVONLINNAN 

SYYSTULET 
 

HERÄÄVÄT ELOON 

 

LAUANTAINA 

1. 9. 2018 
 

KOULULAHDELLA 

Syystulet -tapahtuma järjestetään  
Savonlinnan Aleksin aukiolla ja 

Koululahden ympäristössä 

Lauantaina 1. 9. klo 15.00-22.00. 
 

Ohjelmassa paljon yhdistysten, yritysten ja yksityisten 
toimijoiden ohjelmaa, palveluja ja toimintoja. 
 

Jos haluat vielä mukaan Savonlinnan Syystulien toteu-
tukseen, niin tule suunnittelupalaveriin Järjestötalo  
Kolomoseen (Pappilankatu 3) maanantaina 13. 8. klo 
13.00 tai lähetä viestiä sähköpostitse osoitteella  
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Sääminkiseura ry 

Savonlinnan luontoelokuvajuhlat 17-19.8.  
 

Runokino: Takaisin luontoon ulkoilmanäytös Sulo-
saaressa  perjantaina 17.8. kello 20.00. 
Ohjelmassa mm. elokuva Sinisen Saimaan Sää-
minki ! Lisää tietoa http://www.sinff.fi/runokino 

 

Torstaina 13.9.2018 KELLO 18 LINNALASSA 

Mitä vanhan Säämingin paikannimet kerto-
vat? 

Jo v. 1323 tehdyssä Pähkinäsaaren rauhansopi-
muksessa mainittiin nimi Sääminki eräissä muo-
doissa rajapaikkana. Noin v. 1504 perustettiin 
Juvan kirkkopitäjän itäosasta Säämingin kirkkopi-
täjä Savon neljäntenä kirkkopitäjänä, Olavinlin-
nan ympäristöön, ja se käsitti laajan alueen Sai-
maan keskiosassa, käsittäen lännestä Puumalan 
ja käsitti eräässä vaiheessa myös Liperin Kaata-
mon kylän idässä. 
 

Luennolla tuodaan esille, mitä vanhat pitäjien ni-
met kuten esimerkiksi Puumala ja Kerimäki oikein 
tarkoittavat, mistä nyt outomuotoiset kylännimet 
tulivat, ja mitä arvoituksellisina pysyneet järvien 
nimet, kuten Saimaan nimi, ja monet erikoiset 
luontopaikkojen nimet tarkoittavat. 
 

Paikannimissä on ikivanhaa saamenkielen sanas-
toa, vanhaa suomenkielen sanastoa, mutta myös 
venäjän kieltä ja historian peruina ruotsinkielen 
sanastoa. 
 

Luennoitsija: Metsänhoitaja, matkailuopas Ilma-
ri Kosonen 

 

Yhteistyössä Linnalan opisto. Vapaa pääsy. 

SAVONLINNAN KYLÄT ry 

SALLI - KYLÄLUUTA 

Savonlinnan kylät ry on ottanut käyttöönsä Salli-kyläluuta toiminnan. 
Sallia voi tilata käyttöönsä yhdistyksen kotisivuilta www. savonlinnankylat.yhdistysavain.fi 

Salli - kyläluuta pitää siirtää kahden viikon välein uuteen kotiin, mikä kannustaa  kylän väen kyläilemään 
toistensa luona. 
Vaikka kyläluuta rinnastuu naisten perinteeseen, ei miestenkään tarvitse karsasta sitä, vaan istahtavat sa-
maan kahvipöytään kyläluudan kanssa. 
”Kyläilyyn tarvitaan nykyään aina syy. Jos menet istumaan talon penkkiin noin vain, niin kyllä isäntä rupeaa 
pian miettimään, että mitä asiaa sinulla on”? 
Kyläluuta antaa syyn kyläilemiseen. Jutut ja uutiset kiertävät kylää edelleen ja niitä välittää myös kyläluudan 
mukana kulkeva vierailukirja. 
 

LOKAALI 2018 

Tervetuloa kokemaan Lokaali 2018 - valtakunnalliseen paikallistoimijoiden juhlaan. Tapahtuma on tarkoitettu 
jokaiselle maaseudun, kylien ja maaseutu kaupunkien, kehittämisessä mukana olevalle ja siitä kiinnostuneel-
le. Osallistu yksin, kaverin tai perheen kanssa, kaikki ovat tervetulleita. 
Kylä- ja asukasyhdistykset oletteko varanneet jo paikkanne toritapahtumasta 1.9. 2018 kello 9- 14.? 

Toripaikka on ilmainen yhdistyksille, yhdistykset voivat esitellä omaa toimintaansa ja myydä tuotteita. 
Lisää tietoa: https://www.jasky.fi/lokaali2018/toritapahtuma/ 
 

KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS  
Lauantaina 1.9. 2018 kello 14.00 Torikahvilassa. 
Asia:  Kyläasiainneuvottelukunnan tulevaisuus. 
Esitys:  Savonlinnan kylät ry:n hallitus esittää kyläasiainneuvottelukunnan  lakkauttamista päällekkäisenä 
toimintana lähidemokratiamallin  kumppanuuspöytien kanssa. 

http://www.sinff.fi/runokino
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ABC – RYHMÄ  mielenterveyskuntoutujien läheisille 

A-kerta ke 26.9 klo 17-19 

B-kerta ke 24.10 klo 17-19 

C-kerta 21.11 ke klo 17-19 

Savolaiset Selviytyjät , Pilkkakoskenkatu 1,  57100 Savonlinna 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 21.9.2018 mennessä omaistyöntekijä Ritva Parviainen, 
puhelin 040 586 7359 tai sähköpostitse ritva.parviainen@omary.fi 

 

SULJETTU VERTAISRYHMÄ PUOLISOILLE, jne. 
ma 3.9 klo 17:30-19:30 

ma 1.10 klo 17:30-19:30 

ma 12.11 klo 17:30-19:30 

ma 3.12 klo 17:30-19:30  

Ilmoittautumiset 30.8.2018 mennessä omaistyöntekijä Ritva Parviainen, 
puhelin 040 586 7359 tai sähköpostitse ritva.parviainen@omary.fi 

mailto:ritva.parviainen@omary.fi
mailto:ritva.parviainen@omary.fi
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Nyt jo: yhdistyshakemisto ja tapahtumakalenteri! 
Pian myös: harrastushakemisto ja vertaistukitoiminta! 
Valmistelussa: vapaaehtoistyön palvelukeskus! 
 

Yssi on kaikkien käytettävissä. 
 

Tutustu Yssiin tämän linkin kautta. 

https://yssi.fi/
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Toiveretki-tapahtumapäivä perheille  
1.9. klo 10-13 Riihisaaressa 

 
Paikalla Toiveretki-kirjan ja näyttelyn tekijät 

kirjailija Katri Tapola ja kuvittaja Sanna Pellic-
cioni, jotka  

kutsuvat koko perheen tarinoiden pariin  
Toiveretki-opastuksiin ja työpajoihin. 

 
Yllätysohjelmaa myös Riihisaaren ulkoalueella 

(säävaraus). 
 

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. 
 

Järjestäjä Savonlinnan maakuntamuseo  
ja Savonlinnan Kaikukortti 
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