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Hyvinvointimessut ovat ovella 

Savonlinnan Hyvinvointimessuihin on aikaa vain noin viikko. Tämä kuukausi@posti sisältää pal-
jon muutakin ajankohtaista, mutta ennen kaikkea käsissäsi on nyt tuhti Hyvinvointimessupaketti. 
 

Messuille on saapumassa 6. 9. ilmoittautumistilanteen mukaan hieman yli 150 näytteilleasetta-
jaa, palvelua, toimijaa ja esittelijää. Jokunen sisäpaikka Monitoimihallissa ja reilusti ulkotilaa on 
vielä tarjolla, eli jos haluat esittelemään toimintaasi, niin ilmoittaudu pikaisesti tässä osoitteessa. 
Lisätietoja Hyvinvointimessuista löytyy puolestaan tästä osoitteesta ja Hyvinvointimessujen osana 
järjestettävästä Mahdollisuuksien Tori osuudesta näiltä fb-sivuilta. 
 

Savonlinnan Hyvinvointimessuilla palkitaan myös totutun tavan mukaan hyvinvointitekoja. Mikäli 
haluat äänestää omaa suosikkiasi, se onnistuu helpoimmin tämän linkin kautta. 
 

Sisäsivuilla tarkempaa tietoa mm. messuruokailuista ja muuta ajankohtaista messuohjelmaa. 
Viimeiset tiedot messujen esittelijöistä ja kuljetuksista löytyy torstaina 13. 9. Itä-Savossa julkais-
tavasta messuliitteestä sekä 10. 9. alkaen kotisivuiltamme tästä osoitteesta. 
 

Lokakuun kuukausi@posti tulee taas heti kuun alussa eli tuossa 5. 10. kurmakoilla. Tuohon pos-
tiin aiottu materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een viimeistään perjan-
taina 28. 9. osoitteella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP8t6CYg0tfSEEDKtZMFVb-n6wIRomtHfNHXgH33r70WqM9w/viewform
https://www.kolomonen.fi/tapahtuma/savonlinnan-hyvinvointimessut/
https://www.facebook.com/linnamato/?fb_dtsg_ag=AdzBU8jfAIL8lXl6Nk6OjWvA9gSkFDLdlqccfDn1Hoc6LQ%3AAdx-pKkEuA2qr5lCdXl9Y4-J6vAA235EXDUW88FxIhMfAg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeof78oIBv8hUYjiKj8SyKuzyb8KX8nix2lFdfPpFZViRcteA/viewform
https://www.kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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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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Vapaaehtoiskoulutukseen voi ilmoittautua sähköisesti tämän linkin kautta. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSPf-Zsh2o3FDlgucXgskBOfPSIyuXhmj6n8pqcUkHSRu-fA/viewform
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jär-
jestämillä Savonlinnan Hyvinvointimes-
suilla Tanhuvaaran urheiluopiston Monitoi-
mihallissa on vielä muutama sisäpaikka ja 
reilusti ulkotilaa myytävänä. Joten jos haluat 
vielä mukaan yli 150 muun näytteilleasetta-
jan, toimijan ja toimintansa esittelijän kans-
sa, niin pikaisesti ilmoittautumaan. 

 Lisätietoja messuosastoista löytyy tämän 
linkin kautta ja sähköinen messupaikan va-
raaminen tapahtuu tämän linkin välityksellä. 

 

Savonlinnan Hyvinvointiteot eli Hyväk-
käät palkitaan Savonlinnan Hyvinvointimes-
suilla lauantaina 15. 9. klo 11.30 Monitoimi-
hallin esiintymislavalla. 

Osa palkittavista Hyväkkäistä valitaan suo-
ralla kansanäänestyksellä, joka tapahtuu 
nettiäänestyksellä tämän linkin kautta. Eh-
dokkaana on yhteensä 26 henkilöä, yhtei-
söä, tekoa tai ilmiötä. Tarkempi luettelo Hy-
väkäsehdokkaista löytyy myös tämän kuu-
kausi@postin sivulta 5. 

 

Savonlinnan Hyvinvointimessuille  jär-
jestetään myös maksuttomia kuljetuksia Ke-
rimäeltä, Savonrannalta ja kaupunkikeskus-
tan alueelta. Tarkemmat aikataulut löytyvät 
13. 9. Itä-Savo –lehdessä julkaistavasta 
messuliitteestä sekä 10. 9. alkaen myös Sa-
vonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kotisivuil-
ta osoitteesta www.kolomonen.fi 

 

Savonlinnan Hyvin-
vointimessuilla on pal-
jon maksutonta toimintaa 
ja tarjontaa, mutta myös 
joitakin maksullisia toi-
mintoja ja myyntipisteitä, 
joissa ei bitconit, Master-
cardit ja muut vastaavat 
hilavitkuttimet käy mak-
suvälineiksi. Toisaalta 
myöskään oravannahkoja 
ei tarvitse hankkia, sillä 
eurot kelpaavat näissä 
pisteissä.  

 

 

Hyvinvointimessuihin aikaa enää viikko 

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/1FAIpQLSeof78oIBv8hUYjiKj8SyKuzyb8KX8nix2lFdfPpFZViRcteA/viewform
http://www.kolomonen.fi
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Äänestä Hyväkästä eli Savonlinnan Hyvinvointimessuilla palkittavaa hyvinvointitekoa 

Äänestys tämän linkin kautta. 
Ja ehdokkaat ovat: 

1. Activity Maker -Mieleen jäävän tyhypäivän järjestämisestä työyh-
teisöllemme. 
2. Anna Lohman/Shakti Consulting -Työyhteisömme hyvinvoinnin 
konkreettisesta opastuksesta. 
3. Asukasloikka Savonlinna- hankkeen tuensiirtohanke PUNANENÄNÄ 
-Iloisen ilmeen, osallistumisen asenteen ja raikkaan toimintamuo-
don vuoksi. 
4. Enonkosken koulun pelaamisen ja netinkäytön tapahtuma 17. 4. 
2018 -Enonkosken koululla 17. 4. 2018 toteutettu pelaamisen ja 
nettikäytöksen tapahtuma antoi lapsille todella vahvan paketin tee-
man tiimoilta. 
5. Henna Lemmetyinen, Jenni Laukkanen ja Terhi Simpura sekä Timo 
Hämäläinen -Punkaharjun naisten pesäpallon elvyttäjät ja valmenta-
ja. 
6. Jarkko Häyrinen -Talkootyöstä Everlahden-Pullinlahden jääkävely-
väylän toteuttamisessa. 
7. Jonna Patamäki/Terapiakeskus Puro -Henkilökohtaisesta avusta 
työuupumuksen selättämisessä ja uuden työmotivaation synnyttä-
misessä. Yrittäjälle tämä oli kultaakin arvokkaampaa, sillä ilman Jon-
nan apua minulta olisi mennyt yritys alta. 
8. Joogaohjaaja Sari Nyrhinen -Hyväntuulinen, lempeä Sari tekee 
paljon auttamis- ja ohjaamistyötä ihmisten hyvinvoinnin eteen. Hä-
nelle sopii ja käy, hän jaksaa ja jaksaa. Tehnyt myös joogan kaiken 
kansan saavutettavaksi niin fyysisesti kuin henkisestikin. 
9. Kerimäen pysäkki -Loistava kohtaamispaikka, vertaistuen tarjoaja 
mutta myös konkreettinen asioiden hoitopiste. 
10. Linnalan kansalaisopiston pääkieltenopettaja Päivi Harjusalmi -
Päivi Harjusalmi on henkilö joka työssään pystyy luomaan opiskeli-
joihin ja koko ryhmään kannustavan ilmapiirin ja luottamuksen sen 
lisäksi että kokee iloa uuden oppimisesta. Päivi on hyvä opettaja ja 
yhteishengen luoja joka tuskin edes itse ihan ymmärtää kuinka pal-
jon hyvää oloa, onnistumisen tunnetta ja onnellisuutta hän monelle 
tuo. 
11. Linnalan musiikin pääopettaja Maija Keskinen -Maija Keskinen 
ohjaa eri musiikkiryhmiä aina myönteisellä ja kannustavalla taval-
laan, eikä tyydy siihen mikä on välttämätöntä eikä mene siitä mistä 
aita on matalin. Hänen työnsä lisää kovasti noihin ryhmiin osallistu-
vien hyvinvointia ja jaksamista. 
12. Linnalan Nuoret ry -Ovat olleet kovasti esillä sosiaalisessa medi-
assa ja tehneet paljon hyvää paikkakunnan nuorten eteen. He ovat 
keränneet myös tavaraa hädässä oleville. 
13. Niemelän auringonkukkapelto -Kaunis kukkiva pelto tuo iloa ja 
auringonpaistetta ohikulkeville. 
14. Nojanmaan Nopsa ry:n puheenjohtaja Tuula Mähönen -Tuula 
Mähönen on ansioitunut erityisesti kirkkovene-kuntosoudun vetäjä-
nä Savonlinnassa. Hän on toiminut suositun kolmipäiväisen retki-

soudun Norppasoudun johtajana 10 vuotta ja sitä ennen vuosia 
Norppasoudun työryhmässä. 
15. Rantasalmen Puhallinorkesteri -Pitkän työpäivän jälkeen meinaa 
väsymys painaa, mutta kun menet torvi kainalossa harjoituksiin ja 
olet päässyt vauhtiin, niin ei siinä enää väsymys paina. Toiminta tuo 
hyvää oloa niin harrastajille kuin yleisöllekin. 
16. Ritva Peltonen -Kotilo ry:ssä ja nyt Asukasloikka Savonlinna- 
hankkeessa tehdyn mielenterveystyön sekä ammatillisen ja positii-
visen asenteen vuoksi. 
17. Samiedun aamukahvit -Samiedun opiskeluhuollon esittämät ja 
oppilaitoksen toteuttamat edulliset aamupalat. Lisäksi Samiedu myy 
päivän lounaalta ylimääräiseksi jäänyttä ruokaa opiskelijoille edulli-
sesti ja tukee näin opiskelijoiden hyvinvointia. 
18. Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry:n Limukutomo -toiminta -
Tällaista kotiin tuotavaa apua olisi syytä lisätä. Ainakin oman puoli-
soni kohdalla apu on ollut silmin havaittavaa. 
19. Savonlinnan seurakunnan diakoni Mari Kulmala -Leipää ja Juma-
lan sanaa oikeassa suhteessa. Minulle apua on ollut erityisesti tuos-
ta ruoka-avusta. 
20. Sosterin kehittämispäällikkö Maijaterttu Tiainen -Uusille tasoille 
nousseen yhdistysten ja sosterin yhteistyön rakentaja ja yhdistys-
myönteisen hengen rakentaja Sosterin työntekijöiden keskuudessa. 
21. Sosterin neuvolan Katja Kyllönen ja Tarja Jääskeläinen -Tekevät 
todella isolla sydämellä työtä alueemme lapsiperheissä auttaen 
arjen ja elämän pulmatilanteissa. Lisäksi he ovat käynnistäneet Isä-

ryhmätoiminnan, järjestävät monikkoperheiden tapaamisia ja mah-
dollistavat näin vertaistuen. 
22. Siili -Kiitän huumeisiin ajautuneen lapseni (nyt jo toki aikuinen) 
puolesta Sosterin Siiliä neuvonnasta ja puhtaiden neulojen tarjoa-
misesta. 
23. Tellun Tupa ja Pullinlahden Luistelijat ry -Tellun Tupa ja Pullinlah-
den Luistelijat ry ovat jo vuosia ja talkoovoimin pitäneet yllä Pul-
linahden kaikille maksutonta luistelupaanaa. 
24. Terveyttä Yhdessä hankkeen Pisarapiste -Ihanan inhimillinen 
neuvonta ja apu oman elämän terveysriskien hallintaan. 
25. Tuula Huupponen, Mirja Tiilikainen, Pirkko Rautiainen ja Tuija 
Heiskanen - Poistavat porukalla vieraslajia/ jättipalsamia luonnosta. 
Ja tuon ympäristöhyödyn (ekologinen kestävyys) ohella homma 
toimii hyvänä luontoliikuntana (vastuu omasta terveydestä ja hyvin-
voinnista) omassa lähiympäristössä ja naapurustossa (kulttuurinen 
kestävyys). 
26. Vesijumppaohjaaja Tiina Vihavainen -Tiina tekee työtään an-
taumuksella ja iloisella ilmeellä ja huolehtii meidän jumppalaisten 
kunnon ylläpidosta vetämällä meille vesijumppaa silloinkin, kun 
toiset jumpparyhmät pitävät lomaa. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeof78oIBv8hUYjiKj8SyKuzyb8KX8nix2lFdfPpFZViRcteA/viewform
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Asukasloikka Savonlinna ajankohtaista syksyyn: 
 

Asukasloikka Savonlinna on myös Hyvinvointimessuilla.  
 

Mukana Taidekutomo, PUNANENÄNÄ, Savonlinnan 
Makerspace, Tukikoirakot, Klubilaiset liikkuu sekä 
Kumppanuuskaupunki.  
 

Löydät meidät Monitoimihallin Pöhinäteltasta.  
 

Asukasloikan Päätöstapahtuma 11. 10 2018 koko päivän. 
Varatkaa päivä jo nyt kalenteriin, lisää tietoa mm. lokakuun kuukausi@postissa 

 

Savonlinnan Syystulet 2019 tapahtuman suunnittelu  
Kokoonnumme 31. 10. 2018 Järjestötalo Kolomoseen suunnittelemaan vuoden 
2019 Savonlinnan Syystulia. Tervetuloa jokainen tapahtumasta kiinnostunut! 
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Klubilaiset liikkuu 

1.11.2016-31.10.2018 

Kotilo ry 

Klubilaiset liikkuu -hanke on mielenterveys-
kuntoutujille suunnattu liikuntahanke, jossa tu-
tustutaan eri liikuntalajeihin. Tule kanssamme 
löytämään liikkumisen ilo ja mahdollisesti itsel-
lesi sopiva liikkumismuoto jatkossa. Kokoon-
numme kerran kuukaudessa tutustumaan eri 
lajeihin. 

Lisätietoja: 
Sari Nyrhinen, 0445195001 

sari.nyrhinen@kotilo.fi 
 

Tukikoirakkotoiminta Savonlinnassa 

1.5.2017-31.10.2018  
Savonlinnan Seudun Mielenterveysseura ry 

Tervetuloa tutustumaan Savonlinnan seudun 
Mielenterveysseuran Tukikoirakkotoimintaan. 
Tukikoirakkotoiminta on yhteisöllistä vapaaeh-
toistyötä. Toimintamuotoinamme ovat avoimet 
koirakävelyt, koirakahvilat ja tapahtumat. Mu-
kaan voi tulla kuka vain, myös ilman koiraa. Tu-
kikoirakoita voi myös pyytää erilaisiin tapahtu-
miin mukaan. 

Lisätietoja: 
Minna Nousiainen, 044 242 1012 

minna.nousiainen@slnkriisikeskus.fi 
 

PUNANENÄNÄ –  yhteisöllisyyttä  
ja hyvinvointia taiten 

1.10.2018-31.10.2018 

Toiminnallisen taiteen ystävät ry 

Klovneriaa ja muuta toiminnallista taidetta 
hyödyntävä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta parantava hanke. 

Juurrutetaan klovneriaryhmä ja/tai muita toi-
minnallisen taiteen ryhmiä Savonlinnaan 

Parannetaan savonlinnalaisten hyvinvointia, 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta 

Parannetaan yksilön rohkeutta ilmaista itseään 
ja olemaan esillä työssä ja vapaa-ajalla 

Iloitaan ryhmässä työskentelystä 

Madalletaan kynnystä kohdata toinen ihminen 

Rikastetaan Savonlinnaa kulttuurikaupunkina 

Lisätietoja: 
Lara Nurminen, 044 244 4353 

toiminnallisen.taiteen@gmail.com 

 

Kumppanuuskaupunki – kaupunkikeskusta  
lähidemokratian lähteellä 

1.3.2018-31.10.2018 

Savonlinnan kylät ry 

Savonlinnan kylät ry:n hallinnoi Kumppanuus-
kaupunki – lähidemokratian lähteellä hanketta. 

Hankkeen päätavoite on varmistaa Savonlin-
nan kaupungin kumppanuuspöytä -
lähidemokratiamallin käynnistyminen mahdolli-
simman monia Savonlinnan asukkaita ja heidän 
perustamiaan yhdistyksiä, yrityksiä ja muita yh-
teisöjä kiinnostavasti ja osallistavasti.  

Lisätietoja: 
Jaana Luostarinen, 044 7413363  
jaana.luostarinen@kolomonen.fi 
 

Savonlinnan Makerspace 

1.3.2018-31.10.2018 

Savonlinnan 4H-yhdistys ry 

Savonlinnan Makerspace on luova tila, jossa 
pääset suunnittelemaan esineitä, tulostamaan 
niitä 3d-tulostimella ja tutustumaan virtuaali-
maailmoihin vr-tekniikan avulla. Entä voisiko 
perinteisiä kädentaitomenetelmiä ja 3d-

tulostamista yhdistää? 

Lisätietoja: 
Pekka Huju, 044 5323930 

pekka.huju@4h.fi 
 

Taidekutomo, 1.3.2018-31.10.2018, Savon-
linnan kaupunkikeskustan asukasyhdistys 
ry 

Taidekutomo-hanke on matalan kulttuurin toi-
mintaa, jossa siihen osallistuvat voivat itse ko-
keilla ja tuottaa esimerkiksi tilataideteoksia 
(kierrätysmateri-aaleista), teatteria, kirjallisuut-
ta, musiikkia, tanssia, valokuvausta, kalusteiden 
duunausta ja taidetapahtumia. 

Lisätietoja: 
Ritva Peltonen, 045 565 01165 

ritva.peltonen@kolomonen.fi 

Käynnissä olevat  
Asukasloikka Savonlinnan  
tuensiirtohankkeet 

mailto:sari.nyrhinen@kotilo.fi
mailto:minna.nousiainen@slnkriisikeskus.fi
mailto:toiminnallisen.taiteen@gmail.com
mailto:jaana.luostarinen@kolomonen.fi
mailto:pekka.huju@4h.fi
mailto:ritva.peltonen@kolomonen.fi
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Tutkimus: Järjestöjen rahoituslähteet mo-
nipuolistuneet – EU-rahoitus kasvussa 

Järjestöjen varainhankinta on monipuolistu-
massa, kun ulkomaisen ja EU-rahoituksen osuus 
sekä yritysyhteistyön merkitys kasvavat. Julkiset 
avustukset ovat silti tärkeä rahoituslähde suu-
rimmalle osalle järjestöistä. Erityisesti yritysyh-
teistyö kiinnostaa järjestöjä, ja sen merkitys tu-
lee lisääntymään. Järjestöt myös viestivät entis-
tä enemmän toimintansa tuloksista. 

Tutkimuksessa selvisi, että järjestöt hakevat 
entistä enemmän yksityistä rahoitusta. Haasta-
teltujen järjestöjen varainhankinnan yksityisra-
hoituksen euromääräinen tavoite on hieman 
kasvanut vuodesta 2016 ja yli kaksinkertaistu-
nut vuoteen 2014 verrattuna. Järjestöt ovatkin 
panostaneet aiempaa enemmän omaan varain-
hankintaansa kertalahjoitusten, yritysyhteistyön 
ja jäsenmaksujen kautta. 

Lisää tutkimustietoa tässä linkissä. 
 

Miten tavoittaa  
potentiaaliset vapaaehtoiset 

”Haluaisin auttaa, mutta en oikein tiedä mi-
ten.” 

”Olen jo pidempään miettinyt, että voisi tehdä 
jotain hyvää.” 

Nämä lauseet olen kuullut läheisteni suusta 
moneen kertaan. Ihmiset olisivat valmiita autta-
maan, mutta eivät aina tiedä miten päästä al-
kuun. Tutkimustenkin mukaan kuudesosa suo-
malaisista ei ole osallistunut vapaaehtoistoimin-
taan, koska he eivät ole tulleet ajatelleeksi asi-
aa. Samalla myös puolet suomalaisista, jotka 
eivät ole aikaisemmin osallistuneet vapaaehtois-
toimintaan, lähtisivät mukaan pyydettäessä. 
Valtava joukko potentiaalisia vapaaehtoisia 
odottelemassa, että joku pyytäisi heidät mu-
kaan. Jos heitä on näin paljon, miksi kuitenkin 
välillä järjestöissä kärsitään siitä, että vapaaeh-
toisia ei ole? 

Lisää tietoa vapaaehtoisten tavoittamisesta tä-
män linkin kautta. 

 

Vihapuheesta dialogiin 

Plan International Suomi on tuottanut viime 
vuoden aikana erilaisia vihapuheen ehkäisyyn 
liittyviä materiaaleja opettajille ja muille kasva-
tusalan ammattilaisille. 

Materiaalien avulla voit rakentaa vihapuhetta 
ehkäiseviä toiminnallisia oppitunteja tai työpajo-
ja, joissa käsitellään vihapuheen tunnistamista, 
normikriittistä ajattelua, empatiataitoja ja rat-
kaisujen löytämistä vihapuheeseen yhteiskun-
nassa ja omassa elämässä. Materiaaleja voi so-
veltaa esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin, 
terveystiedon tai historian tunneilla tai nuoriso-
toiminnassa. 

Kaikki materiaalit ovat vapaasti käytettävissä 
ja tilattavat materiaalit ovat maksuttomia. Mate-
riaalit on suurimmaksi osaksi suunnattu yläkou-
luun ja lukioon/ toiselle asteelle. 

Materiaalit löytyvät tästä linkistä. 
 

Hyvä suhde vanhempiin ja osallisuuden  
kokemukset kannattelevat nuorta  

Nuorista noin seitsemän prosenttia kokee, ettei 
pysty juuri koskaan keskustelemaan omista asi-
oistaan vanhempiensa kanssa. Näistä nuorista 
kolmannes (30 %) kokee itsensä yksinäiseksi, 
kärsii päivittäisestä oireilusta (37 %) ja ahdistu-
neisuudesta (37 %). Luvut ovat moninkertaisia 
niihin nuoriin verrattuna, joilla on hyvä suhde 
vanhempiinsa.  

Vanhemman ja nuoren välinen avoin vuorovai-
kutus edistää lapsen ja nuoren hyvinvointia. 
Nuorilla, joilla on hyvä suhde vanhempiinsa, 
esiintyy vähemmän mielenterveyden ja hyvin-
voinnin ongelmia. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jul-
kaisemassa Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017 
–julkaisussa tarkasteltiin Lapsi- ja perhepalvelui-
den muutosohjelman (LAPE) tavoitealueiden to-
teutumista Kouluterveyskyselyn tulosten valos-
sa.  

Lisää kyselystä tästä linkistä. 
 

 

https://www.soste.fi/ajankohtaista/tutkimus-jarjestojen-rahoituslahteet-monipuolistuneet-eu-rahoitus-kasvussa.html
http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/miten-tavoittaa-potentiaaliset-vapaaehtoiset/
http://www.globaalikoulu.net/wp-content/uploads/2017/09/Plan_Vihapuhe_koulutusmateriaali_34s.pdf
https://thl.fi/fi/-/hyva-suhde-vanhempiin-ja-osallisuuden-kokemukset-kannattelevat-nuorta
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STEA järjestää toiminnan tulosten 

Arviointikoulutuksen Savonlinnassa 

STEA järjestää lokakuussa toiminnan tulosten 
ja vaikutusten arviointikoulutuksia kolmella 
paikkakunnalla: Savonlinnassa, Porissa ja Ro-
vaniemellä. 

Koulutusten ohjelmarunko on aina sama, 
mutta sisältöä ja sen painopisteitä muokataan 
aina osallistujien tarpeiden ja ajankohtaisten 
asioiden mukaan. 

Jotta mahdollisimman moni järjestö pääsisi 
osallistumaan koulutukseen, toivomme, että 
koulutuksiin osallistuu enintään kaksi henkilöä 
samasta järjestöstä. 

Lisätietoja tästä linkistä.  
 

Taas etsitään vuoden vapaaehtoista 

Kansalaisareena palkitsee tänä vuonna viidet-
tä kertaa Vuoden vapaaehtoisen. Kampanjan 
tavoitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan 
arvostusta ja näkyvyyttä. Palkinnon saaja toimii 
seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan 
lähettiläänä. 

Palkinnon saajaksi haetaan henkilöä, joka voi 
olla niin pitkän linjan toimija kuin innostava tu-
lokas vapaaehtoistoiminnan saralla. Vuoden va-
paaehtoinen voi toimia vapaaehtoisena millä 
alalla tahansa ja missä päin Suomea tahansa. 
Vuoden vapaaehtoinen voi olla myös yhteisönsä 
kantava voima, taitava innostaja, kekseliäs toi-
minnan kehittäjä tai jotenkin muuten ansioitu-
nut vapaaehtoinen. Vuoden vapaaehtoiseksi ei 
voi valita henkilöä, joka saa hyväntekeväisyys-
työstään myös rahallista korvausta (esim. va-
paaehtoistyötä tarjoavan järjestön työntekijä). 

Kampanjan ensimmäinen vaihe kestää 14.8.-
14.9.2018, jolloin kuka tahansa – niin yksityis-
henkilö kuin yhteisö – saa ehdottaa Vuoden va-
paaehtoista Kansalaisareenan verkkosivuilla. 

Lokakuun aikana 1.-31.10. verkkosivuilla suo-
ritetaan yleisöäänestys ensimmäisen vaiheen 
ehdotusten pohjalta. 

Arvovaltainen raati valitsee Vuoden vapaaeh-
toisen kymmenen eniten yleisöääniä saaneen 
joukosta. 

Vuoden 2018 vapaaehtoinen palkitaan Vapaa-
ehtoistoiminnan messuilla la 1.12.2018 Helsin-
gin Vanhalla ylioppilastalolla. 

Lisätietoja tästä linkistä. 

Ehdotukset vuoden vapaehtoiseksi tämän lin-
kin kautta. 

Palaamme vuoden vapaaehtoisen äänestyk-
seen lokakuun kuukausi@postissa, mutta nyt 
esityksiä tekemään. 

 

M/S SOSTE purjehtii myötätuulessa 

Astu laivaan ja lähdeyhdessä kollegojesi kans-
sa vuoden 2018 merkittävimpään ammatilli-
seen tapahtumaan! 

M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisris-
teily, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysjär-
jestöille sekä yhteistyökumppaneille: niin jär-
jestöille, julkiselle sektorille kuin yksityisille toi-
mijoille. 

Luvassa on ajankohtaista, laadukasta ja mo-
nipuolista ohjelmaa järjestöjä, hyvinvointia ja 
yhteiskuntaa koskevista aiheista, kohtaamisia 
ja verkostoitumista sekä tietysti ripaus viihdet-
tä ja virkistäytymistä. 

Lisätietoja M/S SOSTE –risteilystä tästä linkis-
tä. 

Ilmoittautuminen M/S SOSTE –risteilylle puo-
lestaan tästä linkistä. 

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n  
seminaari ja syyskokous 

Ennakkotietona jo tässä vaiheessa kalenterei-
hin, että Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
syyskokous ja laadukas seminaari järjestetään 
keskiviikkona 21. 11. 2018. 

Asiaan palataan tarkemmin lokakuun kuukau-
si@postissa, mutta päivämäärä kannattaa jo 
nyt varata aikahaarukassa 17.00-21.00. 

 

Savonlinnan Ankkuritoiminnan  
esittely ja Pajapäivä 

Valtakunnallinen Ankkuritoiminta laajenee Sa-
vonlinnaan lokakuun 2018 alussa. 

Aika: keskiviikkona 31. lokakuuta 2018, kello 
10.00 – 15.00 Paikka: 

Talvisalon koulun HEIKINPOHJAN TOIMIPIS-
TEEN auditorio, Kuninkaankartanonkatu 7, A-

osa, 57100 Savonlinna. 
Lisätietoja yhdistysten osallistumiseen: 
Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

http://www.stea.fi/-/tulossa-lokakuussa-avoimet-arviointikoulutukset
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/
https://link.webropolsurveys.com/S/8E259078BB9F61F3
https://link.webropolsurveys.com/S/8E259078BB9F61F3
https://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste
https://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=742304665&_k=bJWmvG2ZDVo654JEJH8QWCKk_d1WrsMmKLMuZJJeyzIVpBxaDwSBspCsil59DUBn&_hid=M-S-SOSTE--risteily---2018---paivitetty
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Torstaina 13.9.2018 klo 18 Linnalassa 

Mitä vanhan Säämingin  
paikannimet kertovat? 

 

Jo vuonna 1323 tehdyssä Pähkinäsaaren rau-
hansopimuksessa mainittiin nimi Sääminki 
eräissä muodoissa rajapaikkana. Noin v. 1504 
perustettiin Juvan kirkkopitäjän itäosasta Sää-
mingin kirkkopitäjä Savon neljäntenä kirkkopi-
täjänä, Olavinlinnan ympäristöön, ja se käsitti 
laajan alueen Saimaan keskiosassa, käsittäen 
lännestä Puumalan ja käsitti eräässä vaiheessa 
myös Liperin Kaatamon kylän idässä. 

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

Paikannimissä on ikivanhaa saamenkielen sa-
nastoa, vanhaa suomenkielen sanastoa, mutta 
myös venäjän kieltä ja historian peruina ruot-
sinkielen sanastoa. 

Luennoitsija: Metsänhoitaja, matkailuopas 
Ilmari Kosonen, järjestää hteistyössä Säämin-
kiseura ry ja Linnalan opisto. Vapaa pääsy. 

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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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 erityista-
voitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat 
hankkeiden arviointiin. Hankkeet arvioidaan pis-
teyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. 
Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoit-
taa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen 
konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen 
tai kohderyhmään. 

Hakuaika päättyy 28. 9. 2018. 
Lisää ohjeita hakuun löytyy Hakijan oppaasta. 
Lisää tietoja tämän linkin kautta. 

 

Savonlinnan kaupungin yli  
5000 euron avustukset 

Savonlinnan kaupunki julistaa haettavaksi re-
kisteröityjen järjestöjen ja yhteisöjen 

Avustukset (yli 5000 euroa) vuodelle 2019 

Haku koskee kaupunginhallitukselta, elinkeino-
jaostolta ja sivistyslautakunnalta (koulutus-, 
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi) haettavia yli 5000 
euron suuruisia avustuksia. 

Hakemukset tulee jättää 30.9.2018 kello 15 
mennessä. 

Avustusten myöntämisen edellytyksenä ovat 
kaupunginvaltuuston myöntämät määrärahat, 
jotka käsitellään vuoden 2019 talousarvion hy-
väksymisen yhteydessä. 

Hakemukset tehdään hakulomakkeille, joita 
saa kaupungintalolta, palvelupisteestä, Olavin-
katu 27 B, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonran-
nan yhteispalvelupisteistä sekä 
www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet 

Avustusten myöntämistä koskevat ehdot ja 
avustusten käytön valvontaohjeet ovat nähtä-
vissä tämän linkin kautta. 

Hakemusten palautusosoitteet: 
Savonlinnan kaupunginhallitus /Kirjaamo, Ola-

vinkatu 27, 57130 Savonlinna. 
Savonlinnan kaupunki /Elinkeinopalvelut, Ola-

vinkatu 27, 57130 Savonlinna. 
Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunta /

Sivistysvirasto, Olavinkatu 27, 57130 Savonlin-
na. 

Hakuaika päättyy 30.9.2018 kello 14.59.  
 

STEAn jatkoavustusten haku vuodelle 2019 

STEAn jatkoavustusten hakuaika on nyt auki ja 
käynnissä oleville hankkeille ja toiminnoille voi 
hakea jatkoavustusta. Avustusten hakuaika 
päättyy maanantaina 1.10. klo 16.15. 

Yleisavustuksille (Ay-avustus) ja kohdennetuil-
le toiminta-avustuksille (Ak-avustus), joilla on 
ohjeellinen avustussuunnitelma vuodelle 2019, 
voidaan hakea harkinnanvaraista tasokorotusta 
vuodelle 2019. Tasokorotuksen enimmäismäärä 
voi olla korkeintaan 1,8 % ohjeellisessa avus-
tussuunnitelmassa ilmoitetun avustuksen koko-
naissummasta. 

Avustuksen hakijat, joiden avustuskohteelle on 
aikaisemmin määritelty avustuksen saajan va-
rallisuusasema huomioon ottaen omarahoitus-
osuus, voivat hakea tasokorotusta muita avus-
tuksen saajia vastaavasti. Jos avustustasoon 
haetaan tasokorotuksen lisäksi muuta korotusta, 
on korotustarve perusteltava hakemuksessa. 

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.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet
https://www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet
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Avustusehdotus perustuu STEAn avustusharkin-
taan. 

Avustushakemusten sisältöön liittyviin kysy-
myksiin  vastaa STEAlla ensisijaisesti avustus-
kohteelle nimetty avustusvalmistelija. Avustus-
valmistelijoiden yhteystiedot löytyvät avustus-
kohteen avustuspäätöksestä ja STEAn verkkosi-
vuilta www.stea.fi/stea/yhteystiedot/
henkilohakemisto 

STEA on avannut verkkoasioinnin käyttöön ja 
tekniseen toimintaan liittyviä kysymyksiä varten 
oman neuvontapuhelimen, p. 050 310 5692. 
Neuvontapuhelin palvelee hakuaikana 20.8.-
1.10. arkisin klo 9-11 ja 12-15 välisenä aikana. 

Hakuaika päättyy 30.9.2018 klo 16.15. 
Lisätietoja hakuun tästä linkistä. 
 

Asukasloikka - Seuraava Askel 
Hankehaku avoin 17. 9. saakka 

Asukasloikka Savonlinna on kansalaislähtöisen 
kaupunkikehittämisen hanke Savonlinnassa vuo-
sina 2016-2018.  

Hankkeen aikana on rahoitettu 12 hanketta, yli 
20 tapahtumaa, hankkeissa asiakkaina on ollut 
lähes 300 savonlinnalaista ja tämän lisäksi 
hankkeet ja tapahtumat ovat tavoittaneet tu-
hansia ihmisiä.  

Asukasloikka Savonlinna on lisännyt yhdistys-
ten yhteistyötä ja sen muotoja sekä hankkeiden 
kautta lisännyt savonlinnalaisten osallisuutta 
omaan kotikaupunkiin ja sen toimintoihin.  

Hanketta on ollut toteuttamassa yli 30 yhdis-
tystä, järjestöä sekä yhteistyötahoa ja hanke on 
työllistänyt 19 henkilöä.  

Asukasloikan tuensiirtohankkeisiin vuosilta 
2019-2020 voit tutustua Asukasloikan kotisivuil-
la osoitteessa  www.asukasloikka.fi tai Savonlin-
nan Hyvinvointimessuilla 14.-15.9.2018 Tanhu-
vaarassa. 

Haemme toiminnalle jatkorahoitusta vuosille 
2019-2020. Jatkorahoitukseen sisältyy päähank-
keen lisäksi tuensiirtohankkeiden rahoitus. Et-
simme nyt hyviä ideoita päähankkeen kylkeen 
sivuhankkeiksi, jotka sisällytettäisiin hankesuun-
nitelmaan jo hakuvaiheessa.  

Myönteisen rahoituspäätöksen myötä nämä 
kaksivuotiset jatkohankkeet alkaisivat päähank-
keen kanssa 1.1.2019. 

Onko sinulla loistava idea keskikaupungilla 
asuvien savonlinnalaisten osallisuuden paranta-
miseksi sekä kaupunkimme yhteisöllisen ja mu-
kaansatempaavan toimintakulttuurin tukemisek-
si tai uusia työ- ja toimintakykyä parantavia toi-
mintamalleja testattavaksi.  

Näitä ideoita olisi nyt mahdollisuus päästä ko-
keilemaan ja toteuttamaan jokaisessa rahoitet-
tavaksi hyväksytyssä hankkeessa osana Asukas-
loikan verkostoa yhdellä kokoaikaisella työnteki-
jällä 1.1.2019-31.10.2020. Hakijana voi olla 
vain rekisteröity yhdistys. 

 

Hakuaika: 22.8.2018-17.9.2018 

Hakuohjeet: 
1.Hakija, hakijan yhteystiedot 
2.Hankeidean nimi 
3.Tiivistelmä keskeisistä tavoitteista, toimenpi-

teistä ja tuloksista 

4.Kustannusarvio, palkkakustannukset sivuku-
luineen ja ostopalvelut. 

Hakemus toimitetaan sähköpostilla 17.9.2018 
mennessä: anni.hirvonen@kolomonen.fi (Kaikki 
hakemukset kuitataan saapuneiksi.) 

  

ESR hakuaika päättyy 28.9.2018. Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry tekee hankehakemuksen, 
jonka sisälle valittu hanke/valitut hankkeet kir-
joitetaan tuensiirtohankkeina. Hakeva yhdistys 
on tuen siirronsaaja. Hankkeiden rahoitusosuus 
on 92%, yhdistyksen omarahoitusosuus 8%. 

  

Lisätietoja: Anni Hirvonen,  
Sähköposti: anni.hirvonen@kolomonen.fi 
Puhelin: 0400 151 342 

 

Valtakunnalliset seurataloavustukset 
Seurantalojen korjausavustusten hakuaika on 

alkanut. Hakemus vuoden 2019 avustuksista 
tulee jättää Suomen Kotiseutuliiton sähköiseen 
hakupalveluun 30.9.2018 mennessä. 

Seurantalojen korjausavustus on tarkoitettu 
seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä 
parantaviin korjauksiin sekä talojen kulttuurihis-
toriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi 
hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansa-
laistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seuran-
talojen korjausavustusta haetaan sähköisessä 

http://www.stea.fi/stea/yhteystiedot/henkilohakemisto
http://www.stea.fi/stea/yhteystiedot/henkilohakemisto
http://www.stea.fi/-/jatkoavustusten-haku-vuodelle-2019
http://www.asukasloikka.fi/
mailto:anni.hirvonen@kolomonen.fi
mailto:anni.hirvonen@kolomonen.fi
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verkkopalvelussa. 
Tänä vuonna on haettavana lisäksi seurantalo-

jen kuntoarvioihin tarkoitettu erillisavustus, jota 
jaetaan vähintään kahden seurantalon omista-
van yhteisön muodostamille ryhmille. 

Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota 
talon kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kansa-
laistoiminnan kokoontumistilojen tarpeeseen 
alueella. Ratkaisevassa osassa avustuksia 
myönnettäessä ovat hyvät korjaussuunnitelmat. 

Hakuaika päättyy 30. 9. 2018. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
 

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 lin-
kistä. 

 

Koneen säätiön apurahat 
Koneen Säätiön apurahahaku järjestetään pian 

kesälomakauden jälkeen, 1.–15. syyskuuta. 
Yleisen apurahahaun lisäksi mukana on Suomen 
muuttuvat naapuruudet -ohjelman kolmas tee-
mahaku, Elintärkeät naapurimme.  

Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, 
taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin 
hankkeisiin. Kannustamme monialaisiin hankkei-
siin sekä toimittajien ja tutkijoiden yhteistyö-
hön. Valinnoissa painottuvat ehdotukset, jotka 
pyrkivät toisin katsomiseen ja kyseenalaistavat 
vallitsevia käsityksiä. 

Yleisen apurahahaun lisäksi järjestämme Suo-
men muuttuvat naapuruudet -ohjelman kolman-
nen teemahaun Elintärkeät naapurimme, jossa 
naapuruussuhteet laajennetaan käsittämään in-
himillisten ja sosiaalisten toimijoiden suhteet 
myös ei-inhimillisiin elollisiin olentoihin. Teema-
haussa tarkastellaan ihmisen suhdetta meitä 
ympäröivään monimuotoiseen joukkoon toisia 
eliö- ja eläinlajeja yksilöiden, yhteisöjen ja orga-
nisaatioiden tasolla sekä niin valtioiden kuin glo-
baalilla tasolla. 

Hakuaika päättyy 15. 9. 2018 

Lisätietoja hakuun tässä linkissä. 
 

Kunnossa Kaiken Ikää 

KKI-hanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi 
hankkeille, joissa järjestetään aloittelijoille so-
pivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja 
kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liik-
kuvia työikäisiä  säännöllisen liikuntaharrastuk-
sen pariin. 

KKI-hanketukea voivat hakea kaikki rekiste-
röidyt yhteisöt (esimerkiksi yritykset/
työyhteisöt, seurat, yhdistykset jne.). 

 Avustusta ei voida myöntää 

KKI-ohjelma ei myönnä tukea kunnille tai kau-
pungeille. Hankkeita kuitenkin kannustetaan tii-
viiseen yhteistyöhön kuntien, kaupunkien ja 
kuntayhtymisen kanssa. 

Tukea ei voida myöskään myöntää lakisääteis-
ten julkisten palveluiden eikä liike- tai elin-
keinotoiminnan rahoittamiseen. 

Hankkeet, jotka hakevat tukea syyskuussa, 
saavat kirjalliset tukipäätökset vuoden vaihtees-
sa. Tuen käyttöaika on 1.1.–30.11. 2019. 

Hakuaika päättyy 30. 9. 2018. 
Lisätietoja tästä linkistä. 

OL€TKO KIINNOSTUNUT HANK€RAHOITUKSISTA? 

Tule tapaamaan €SR, ST€A, l€ader yms. rahoitusten asiantuntijoita  
ja yhteistyökumppaneita Tanhuvaaran urheiluopistolle  

perjantaina 14. 9. klo 12.00 - 15.00. 
 

Lisätietoja:  
Kimmo Käärmelahti, puh: 044 741 9820 

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalojen-korjausavustusten-haku-on-alkanut-jaossa-myos-erillisavustus-kuntokartoituksiin/
https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/
https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/
https://koneensaatio.fi/apurahat/
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki
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SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 

Etelä-Savon eli ”Saimaan Maakunnan”  
Strategiapajat syksyllä 2018 

 

Etelä-Savon maakunnan yhdistysaktiivit ko-
koontuvat yhteen työstämään yhteistä tulevai-
suutta strategiatyöpajoissa. Ke-
väällä ehdittiin jo pitämään 
muutama työpaja, mutta suurin 
osa pajoista järjestetään tule-
van syksyn aikana. 

Jokaisessa kunnassa pidetään 
työpaja, jossa paikallisten yh-
distysten kanssa työstetään yh-
teisen strategian sisältöjä.  

Työpajojen teemana ovat yh-
distysten toimintaedellytykset, 
yhdistysten välinen yhteistyö, 
asema hyvinvoinnin palvelu-
markkinoilla, oman toiminnan kehittäminen ja 
yhteistyörakenne maakunnan kanssa.  

Järjestöstrategian laadinnan kokonaisuus liit-
tyy maakunta- ja sote-uudistuksen valmiste-
luun.  

Työpajojen tulosten avulla kootaan kokonais-
kuva yhdistysten tulevaisuuden näkymistä ja 
laaditaan järjestöstrategia, jonka tarkoitus on 
nivoutua luontevaksi osaksi uuden maakunnan 
strategiaa.  

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toimin-
ta-alueella nämä strategiapajat järjestetään 
seuraavasti: 

Enonkoskella torstaina 20.9. klo 16.30 - 
20.00 Enonkosken koulun auditoriossa, osoite 

Kirkkotie 3 A-B. 
Sulkavalla keskiviikkona 17.10.  
klo 16.30 - 20.00 Valtuustosa-
lissa, osoite Kauppatie 1. 
Rantasalmella keskiviikkona 
21.11. klo 16.30 - 20.00 Val-
tuustosalissa, osoite Poikkitie 2. 
Koko maakunnan strategiapajo-
jen yhteenvetotilaisuus järjeste-
tään Juvalla 31.1.2019 klo 
15.00 - 17.00. 
Strategiatyötä viedään eteen-
päin Etelä-Savon sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen yhteistyöryhmän (SYTY Ete-
lä-Savo) kanssa. Lisätietoja hankkeen tiimoilta 
antavat Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:ssä toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja, sähkö-
posti sirpa.kolistaja@kolomonen.fi ja puhelin 
0500 691 574 sekä Järjestö 2.0 hankkeessa 
Anita Hahl-Weckström, sähköposti anita.hahl-
weckstrom@soste.fi, puhelin 044 770 0491  ja 
Tuula Narvola, sähköposti tuu-
la.narvola@soste.fi, puhelin 044 340 1817  

mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
mailto:anita.hahl-weckstrom@soste.fi
mailto:anita.hahl-weckstrom@soste.fi
mailto:tuula.narvola@soste.fi
mailto:tuula.narvola@soste.fi
http://www.etela-savo.fi/fi/page/145?newsitem=14
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ENNAKKOTIETO 

Yhdistyksille, sosterilaisille  
ja yhteistyökumppaneille. 

 

PÄIVÄ SAIRAALASSA 

SOSTERIN C-SALISSA 

Keskiviikko 7. 11. klo 9-14 

Esillä mm: 
• YSSI –hakemisto ja kalenteri 
• Vapaaehtoistyön palvelukeskus 

• OLKA-toiminta 

• Pop up-vapaaehtoistoiminta 

• Asukasloikka Savonlinna-, KultRinki- 
ja Portaat– hankkeet 

 

Järjestää: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 


