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Uusi kotisivumme on avattu 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja Järjestötalo Kolomosen uusi kotisivu löytyy nyt osoit-
teesta www.kolomonen.fi 
Sivuille on koottu, ja tullaan kokoamaan, kaikki se ajankohtainen tieto, jota pystymme Savon-
linnan seudun kansalais– ja yhdistystoiminnan kehittämiseksi ja auttamiseksi tarjoamaan. 
Sivuille on tämän syksyn aikana siirtymässä myös Savonlinnan seudun yhdistysten yhteystie-
tohakemisto, joka vielä toistaiseksi löytyy Savonlinnaseutu –sivustolta. 
Käytöstä tämän syksyn aikana poistuva www.kolomonen.net –sivusto palvelee toki vielä sekin 
jonkun aikaa, mutta enemmänkin ”vanhentuvan tiedon varastona”. Asteittain kaikki nettipalve-
lumme siirtyvät uudelle www.kolomonen.fi –sivustolle. 

SAVONLINNAN SEUDUN KANSALAISTOIMINTASANOMAT 

Kymmenen vuotta 

-vaan ei vuottakaan suotta 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry täyttää tänä  
vuonna kymmenen vuotta. 
Pääsääntöisesti juhlaa vietetään työn merkeissä,  
mutta toki pari juhlatilaisuuttakin on tulossa. 
Lokakuun lopussa vietämme ”virallisempaa”  
juhlahetkeä jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden  
kesken ja laajempaan juhlaan heittäydymme  
Lauantaina 2. 12. 2017 kansainvälisen vapaa- 

ehtoisten päivän merkeissä. 
Kehotamme kaikkia ystäviämme varaamaan jo  
nyt kalenteriin tuon lauantain 2. 12. kymmen- 

vuotisjuhliamme varten.  
Enemmän kuin Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kymmentä toimintavuotta juhlimme kuitenkin 
tuolloin kaikkea sitä merkittävää vapaaehtoistyötä sekä kansalais– ja yhdistystoimintaa, jota te 
kaikki kuukausi@postin lukijat omalla panoksellanne Savonlinnan seudulla toteutatte, tuette ja 
edistätte. 
Tarkemmin lauantain 2. 12. 2017 ohjelmaan palataan seuraavassa kuukausi@postissssamme mar-
raskuun alussa. 

https://www.kolomonen.fi/
http://asukas.savonlinnaseutu.fi/yhdistykset-ja-j-rjest-t
https://www.kolomonen.net/
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Näin tehdään tapahtuma 

 

Asukasloikan Riihisaaressa pidetty Tehdään 
tapahtumia yhdessä- ilta saa jatkoa! Järjes-
tämme keskiviikkona 15.11. klo 17.30-20.00 
Kuinka tehdään tapahtumia- illan yhdistyksil-
le.  
Asukasloikka Savonlinna -hankkeelta on ha-
ettavissa tapahtumatukea, kun suunnittelet 
toimintaa Savonlinnan työikäisille asukkaille, 
joka tukee tai lisää yhteisöllisyyttä, osalli-
suutta tai yhdessä tekemistä. 
Illan aikana tapahtumatuen haun lisäksi käy-
dään läpi tapahtuman järjestämiseen liittyviä 
asioita, kuten mitä tulee ottaa huomioon 

suunnitteluvaiheessa sekä mitkä ovat ympäris-
töviranomaisen, poliisin ja pelastusviranomai-
sen roolit tapahtuman toteutuksen kannalta. 
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen tii-
na.europaeus@kolomonen.fi 10.11.2017  

Kuvia kotikulmilta 

 

Kiinnostaako valokuvaus? 

Tule mukaan kuvaamaan, vahvistamaan  
teknisiä taitojasi ja kehittämään ilmai-
suasi! 
 

Valokuvauskurssi kerimäkeläisille 

kattaa kaksi kurssikertaa 

to 2.11.2017 klo 17-20 

la 11.11.2017 klo 10-13 

Kerimäen Pysäkillä 

Kouluttajana Pasi Lensu 

 

Kurssin hinta alle 18-vuotiaat 10 euroa,  
aikuiset 25 euroa 

Mukaan sopii oma kamera kuin kamera  
kännykästä järkkäreihin. 

Ilmoittautumiset 27.10. mennessä ja lisätietoa:  
 

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

mailto:tiina.europaeus@kolomonen.fi
mailto:tiina.europaeus@kolomonen.fi
mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi
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Portaat -hanke on Savonlinnan Seudun  
Kolomonen ry:n hallinnoima Savonlinnan,  
Enonkosken ja Juvan alueella toteutettava  
kolmannen sektorin työllistämistoiminnan  
kehittämishanke. 
Savonlinnan seudulla useat yhdistykset  
tarjoavat työttömille mahdollisuuksia  
tukityöllistymisjaksoille, työkokeiluun  
sekä erilaisia työelämävalmiuksia  
kohentavia ja elämänsisältöä  
monipuolistavia toimia.  
Hankkeen tavoite on toimijoiden  
yhteistyön voimistaminen,  
työnjaon selkeyttäminen, resurssien  
käytön tehostaminen sekä toteutettavan  
toiminnan volyymin kasvattaminen.  
Arjessa hankkeen tuki on suunnattu  
työttömille, joiden työttömyys  
on ehtinyt pitkittyä yli 12 kuukautta ja työttömille, 
joilla on suurentunut riski työttömyyden pidentymi-
seen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta työllistymi-
sen portaalle siirtyvät henkilöt.  Perimmäisenä tavoit-
teena on, että mahdollisimman monen polku johtaisi 
avoimille työmarkkinoille 

 

Työvalmentajien yksilöllinen tuki 
Hankkeen työvalmentajat tarjoavat yksilöllistä tukea 
yhdistyksiin palkkatuella palkatuille ja työkokeilussa 
oleville työntekijöille sekä työllistymisvaihtoehtoja et-
siville henkilöille.  Tämän vuoden aikana työvalmen-
nuksessa on ollut 90 henkilöä.  Hankkeen puitteis-       
sa on suoritettu tänä vuonna myös 17 korttikolutusta 
(mm. hygieniapassi, tulityökortti, työturvallisuuskort-
ti).  Korttikoulutukset ovat mahdollisia hankkeen asi-
akkaille tarvittaessa myös jatkossa.  
 

Palkkatukirahalla kysyntää 

Lisäresurssina on ollut Portaat-hankkeen asiakkaille 
korvamerkittyä yhdistyksille suunnattua ESR-

palkkatukirahaa 256.000 €.  Tämä rahoitus on koko-
naisuudessaan käytetty.  Sillä on palkattu yhteensä 
32 henkilöä 11 eri yhdistykseen ja yhteen yritykseen.  
Portaat-hankkeelle on myönnetty lisää ESR-

palkkatukirahaa 90.000 €, joka on käytettävissä 
1.10.2017 alkaen.  Lisärahoitus on myönnetty erityi-
sesti pienten yhdistysten palkkatukityöllistämiseen.   
Huomiota kiinnitetään etenkin haja-asutusalueiden 
työllistymismahdollisuuksiin.   

Portaat parempaan 

Portaat -hanke 

Projektipäällikkö 

Ismo Tiihonen 044-571 5904, 
ismo.tiihonen@kolomonen.fi 

 

Työvalmentajat 
Päivi Mehtonen 044-741 0018 

paivi.mehtonen@kolomonen.fi 
 

Jukka-Pekka Mehtonen 044 741 0019 

jukka-pekka.mehtonen@kolomonen.fi 

 

Rauno Mertanen 044-741 0020 

rauno.mertanen@kolomonen.fi 
 

Jari Rask 044-741 0011 

jari.rask@kolomonen.fi 

Työsuunnittelijat 
Petra Turtiainen 044-741 0021 

petra.turtiainen@kolomonen.fi 
 

Mervi Malinen 044-571 5931 

mervi.malinen@kolomonen.fi 

mailto:ismo.tiihonen@kolomonen.fi
mailto:paivi.mehtonen@kolomonen.fi
mailto:jukka-pekka.mehtonen@kolomonen.fi
mailto:rauno.mertanen@kolomonen.fi
mailto:jari.rask@kolomonen.fi
mailto:petra.turtiainen@kolomonen.fi
mailto:petra.turtiainen@kolomonen.fi
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Tämän vuoden hyvinvointimessut kasvoivat 
monella tapaa uusiin ennätyksiin; messuosas-
tojen määrä 93 osastoa on uusi ennätys, toi-
mintaansa esitelleiden toimijoiden määrä 174 
niin ikään. Perjantain koululais- ja opiskelija-
vierailijoiden määrän nousu yli 800 nuoreen ja 
messujen kokonaiskävijämäärän nousu lähes 
2500 kävijään ovat nelin uusia ennätyksiä. 
Näillä hyvinvointimessuilla uutuutena oli työ-
hyvinvointitapahtuma, joka painottui erityises-
ti ensimmäiseen messupäivään. 
Yhteistyössä Etelä-Savon Tyhyverkoston ja 
Työterveyslaitoksen TyhyverkostoX -hankkeen 
kanssa järjestetty alueellinen työhyvinvointi-
tapahtuma sekä parikymmentä Savonlinnan 
seudun työhyvinvointitoimijaa tarjosivat tuh-
din paketin ajankohtaista tietoa kaikille työhy-
vinvoinnista ja sen kehittämisestä kiinnostu-
neille kävijöille. Palaute työhyvinvoinnin otta-
misesta messujen osaksi sai paljon hyvää pa-
lautetta ja ensi vuonna työhyvinvointiteema 
tullaan todennäköisesti ottamaan tätä vuotta 
vahvemmin molempien messupäivien ohjel-
maan.  

Messuilla palkittiin hyviä tekoja 

Perinteiseen tapaan Savonlinnan Seudun Ko-
lomonen ry palkitsi messuilla hyvinvointiteko-
ja ja näillä messuilla ensimmäisen kerran 
myös työhyvinvointitekoja. 
Palkitut hyvinvointiteot olivat: Karpalokodin 
johtaja Irina Snellman ja koko Sosterin Kar-
palokodin tiimi Toiminnan kehittämisestä yh-
teisöllisempään suuntaan, Laitaatsillan kylä-
yhdistys ry ja Lauri Kortelainen, Anssi Kostiai-
nen ja Asko Koukkari  Street workout-puiston 
ja lasten leikkipuiston rakentamisesta ja yllä-
pidosta, Savolaiset Selviytyjät ry Aidon avun 
antamisesta asiakkaille sekä Sosterin Lasten 
ja nuorten palveluluukku -toiminta Rohkean, 
nykyaikaisen ja asiakaslähtöisen palvelumuo-
don kehittämisestä.  
Palkitut työhyvinvointiteot olivat: Savonlinnan 
seurakunnan henkilöstöpäällikkö Heli Muho-
nen Onnistuneesta toimintamallista henkilös-
tön työhyvinvoinnin parantamisessa, Sosterin 
@passi Henkilökunnan monipuolisen työhy-
vinvoinnin ylläpidon mahdollistamisesta sekä 
Tanhuvaaran urheiluopiston työhyvinvointi-
päällikkö Sami Piisilä Savonlinnan alueen työ-
hyvinvointitoimijoiden monipuolisesta tukemi-
sesta. 

Hyvinvointimessut tekivät  
monta toimintaa näkyväksi 

Vuoden 2018 hyvinvointimessujen valmistelu on jo käynnissä 
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Suomen kulttuurirahasto 

Apurahoja myönnetään suomalaisen kulttuu-
rin edistämiseen. Niitä voi hakea tieteelliseen 
ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin 
tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla. Tyypillisiä 
rahoituskohteita ovat esim. väitöskirjatyö, 
taiteellinen työskentely sekä erilaiset tapahtu-
mat. Perusopintoja tuetaan hyvin rajoitetusti, 
kokous- ja luentomatkoja vain poikkeukselli-
sesti. Haettavina on myös erilaisia erityisapu-
rahoja kuten Eminentia- ja Taidetta hoitolai-
toksiin -apurahat. 
Hakuaika päättyy 31. 10. 2017. 
Lisätietoa ja apurahanhakijan verkkopalvelu: 
https://skr.fi/fi/hakuopas  

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton  
tutkimussäätiö  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimus-
säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lap-
suutta sekä lasta, nuorta ja lapsiperhettä kos-
kevaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimustulos-
ten hyväksikäyttöä. Tutkimussäätiö myöntää 
vuodeksi 2018 tutkimusapurahoja ensisijai-
sesti lasten ja nuorten leikkikulttuuria, digi-
taalista kasvuympäristöä, mielenterveyttä se-
kä vanhemmuuden tukea koskeviin väitöstut-
kimuksiin.  
Apurahahakemukseen tulee liittää ansioluet-
telo, tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen oh-
jaajan lausunto. Lisäksi hakemukseen voi liit-
tää suosittelijan lausunnon. Hakemukset toi-
mitetaan 10.11.2017 mennessä MLL:n tutki-
mussäätiölle. Lisätietoa ja hakulomakkeet: 
marie.rautava@mll.fi 

 

Ragnar Ekbergin Säätiö 

Avustusta voivat hakea lapset (0-10 vuotta) 
ja nuoret (11-18 vuotta), joita edustavat 
säännönmukaisesti heidän edunvalvojansa, 
sekä seniorit ja vanhukset (yli 65 vuotta). 
Avustuksia voivat myös hakea muut säätiöt ja 
yhdistykset, jotka sitoutuvat käyttämään 
avustuksen Ragnar Ekbergin Säätiön hyväk-
symällä tavalla lasten, nuorten tai vanhusten 
hyväksi.

Ragnar Ekbergin Säätiön vuotta 
2018 koskevien varsinaisten avustusten haku-
aika on 2.10. - 15.11.2017.  
Lisätietoja tästä linkistä. 

 

Musiikinedistämissäätiö MES 

Elävän musiikin tukea on mahdollista saada 
erilaisiin kotimaista säveltaidetta sisältäviin 
projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia han-
ketyyppejä ovat mm. yksittäiset konsertit, 
konserttisarjat, musiikkitapahtumat sekä koti-
maiset ja ulkomaiset kiertueet. Pääpaino on 
ammattimaisessa tekemisessä.  
Lisätietoja: 
http://www.musiikinedistamissaatio.fi 

 

Liikunnallisen elämäntavan paikallisten 
kehittämishankkeiden avustukset 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut ha-
ettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalli-
set kehittämisavustukset terveyttä ja hyvin-
vointia edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 
2018. Avustukset haetaan aluehallintoviras-
toista30.11.2017 klo 16.15 mennessä. 

Haun tarkoituksena on tukea Muutosta liik-
keellä! Valtakunnallisten yhteisten linjausten 
terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 
2020 (2013; 2014) ja uuden liikuntalain 
(390/2015) toimeenpanoa sekä toteuttaa hal-
litusohjelman (2015) linjauksia liikunnan osal-
ta. Liikunnallisen elämäntavan paikallisilla ke-
hittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestö-
ryhmiin kohdentuvia terveyttä ja hyvinvointia 
edistävän liikunnan paikallisia kehittämishank-
keita, joiden avulla lisätään suomalaisen väes-
tön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja 
liikunnallisen elämäntavan omaksumista osak-
si arkea. Hanke voi kohdentua yksittäisiin 
kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus, ikäih-
miset ja erityisryhmät (ei kuitenkaan koulu) 
tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohde-
ryhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. 
Hanke voi myös kohdentua sukupuolten tasa-

arvon tai yhdenvertaisuuden edistämiseen ter-
veyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa. 
Lisätietoja tässä linkissä. 

https://skr.fi/fi/hakuopas
https://ekberg.apurahat.net/
http://www.musiikinedistamissaatio.fi
https://www.avi.fi/web/avi/liikunnallisen-elamantavan-paikallisten-kehittamishankkeiden-avustukset#.WdZjrzBx3IU


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 

Yhdistysapurit 
Tiina Europaeus 044-218 4251  
tiina.europaeus(at)kolomonen.fi 

 

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 
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja Järjestötalo Kolomosen  
uusi kotisivu löytyy osoitteesta www.kolomonen.fi 

Posti- ja katuosoite on Pappilankatu 3, 57100 SAVONLINNA. 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat: 

http://www.kolomonen.fi


Kansainvälinen Savonlinna -viikkotapahtuma  
järjestetään 13.- 18.11.2017 osana  

Suomi 100 – Monikasvoinen Etelä-Savo -teemaa.  
 

Viikon aikana eri puolilla Savonlinnaa järjestetään mm. musiikki-, tanssi-, ruoka- ja liikunta-
tapahtumia, joiden kautta välittyy kaupunkimme moninaisuus ja monikulttuurisuus. Tapah-
tumien järjestelyssä mukana on maahanmuuttajataustaisia kuntalaisia, yhdistyksiä, yrityksiä 
ja muita yhteistyötahoja. Tapahtumaviikon koordinoi Viittakivi oy:n Polkuja yhteisöön -
hanke (ESR), joka heinäkuusta 2016 alkaen on edistänyt alueella asuvien maahanmuutta-
jien kotoutumista ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimin-
taan. 
 

Kansainvälinen Savonlinna -viikkotapahtuma tehdään yhdessä!  
Jos kiinnostuit ja haluat olla mukana kokoamassa tapahtumaviikon ohjelmaa, ota rohkeasti 
yhteyttä ja kerro lisää ehdotuksestasi mahdollisimman nopeasti  
 

Evangelia Antzaka 

Projektipäällikkö 

Polkuja yhteisöön -hanke, Viittakivi Oy 

Puistokatu 5, 3. krs (huone 327) 
57100 Savonlinna 

050 4421 110, evangelia.antzaka@setlementti.fi 
www.viittakivi.fi  

facebook.com/viittakivi 
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HYÖDYNNÄ MAKSUTONTA KUUKAUSI@POSTIN 

LIITEOSIOTA TILAISUUKSISTA JA KOULUTUKSISTA 

TIEDOTTAESSASI 

 

Tämä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kuukausi@postin tapahtumien ilmoituspalsta  
on maksuton palvelu  jäsenyhdistyksillemme ja yhteistyökumppaneillemme. 

 

Tiedot tulevan kuukauden  kuukausi@postiin tulee  
toimittaa edellisen kuukauden loppuun mennessä sähköisest osoitteeseen kim-

mo.kaarmelahti2kolomonen.fi  
 

Lyhyet ja ytimekkäät tiedot julkaisemme sellaisenaan, pidempiä tarinoita lyhennämme. 
 

Julkaisemme myös valmiita ilmoituksianne tällä palstalla.  
Ilmoitukset tulee lähettää  julkaistavaksi jpg-muodossa edellä mainittuun sähköpostiin. 

 

Lisätietoja:  
Kimmo Käärmelahti,  

puhelin 044-741 9820 

 

mailto:evangelia.antzaka@setlementti.fi
http://www.viittakivi.fi/
http://www.faceboo.com/viittakivi
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