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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kokoama kuukausi@posti on lähetetty vastaanottajille Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n kokoaman osoitteiston perusteella. Tämä osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen 
omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri tapahtumiemme osallistujalistoilta. Jos koet olevasi tällä postituslis-
talla aiheetta, niin ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi ja poistamme 
sinut pyynnöstäsi postituslistalta.  
 

Nyt ruudullasi olevan kuukausi@postin osotteistoon on lisätty mittava määrä erityisesti hyvinvointialan 
yrittäjiä ja muita toimijoita Savonlinnan seudulta. Näin erityisesti Savonlinnan Hyvinvointimessujen ja YS-
SI.FI –palvelualustan Kotiin tuotavat palvelut –hakemistokokonaisuuden julkaisemisen vuoksi. 
 

Mikäli hyväksyt olosi tällä kuukausi@postin postituslistalla, niin sinun on hyvä tietää, että postitamme si-
nulle tämän osoitteistomme kautta harkiten myös yhteistyökumppaneidemme, kuten esimerkiksi Sosterin, 
Savonlinnan kaupungin, Samiedun tai XAMK:n tiedotteita.  
Seuraava kuukausi@posti ilmestyy syyskuussa viikolla 42 ja siihen tarkoitettujen aineistojen ja juttujen 

materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een viimeistään perjantaina 4. 10. 2019 
osoitteella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

Mieluiten otamme vastaan jpeg ja pdf –aineistoja, mutta toki myös erilliset tekstitiedostot, kuvat ja logot 
yritetään taivuttaa kuukausi@postiin sopiviksi jutuiksi. 
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SAVONLINNAN HYVINVOINTIMESSUT 

OVAT HISTORIANSA SUURIMMAT 

Savonlinnan Hyvinvointimessuille Tanhuvaara Sport Resortiin on ilmoittautunut en-
nätysmäärä esittelijöitä, toimijoita ja palvelutuottajia. Kaksipäiväisillä messuilla on 
esittelyssä yhteensä yli 200 toimintoa, palvelua ja harrastetta. 
Muutamia paikkoja on toki vielä vapaana sekä sisätiloissa että myös Tanhuvaaran 
loistavassa ulkomaisemassa, joten jos nyt herää vielä viime hetkellä kiinnostus tul-
la esittelemään toimintaansa tai markkinoimaan palvelujaan ja tuotteitaan, niin 
pystymme vielä ottamaan uusia toimijoita mukaan. 
Hyvinvointimessujen osana järjestetään myös erityisesti kouluille ja oppilaitoksille 
suunnattu ”Parempi päihteettä” -esittely- ja tapahtumaosuus sekä työyhteisöille 
suunnattu ”Hyvässä hengessä” -työyhteisöjen hyvinvointiosuus.  
Parempi päihteettä” -kokonaisuutta saapuu kuljetusvarausten valossa tutkaile-
maan yläasteilta, lukioista ja ammatillisesta koulutuksesta lähes 700 nuorta.  
Hyvässä hengessä” -työhyvinvointitapahtumassa toimintaansa puolestaan on 
esittelemässä lähes 20 työhyvinvointiin ja työterveyspalveluihin keskittyvää yhdis-
tystä, yritystä ja hanketta. Nämä molemmat erikoisteemat ovat näyttävämmin 
esillä nimenomaan ensimmäisenä messupäivänä eli perjantaina 27.9. klo 9.00-

14.00 mutta myös lauantaina 28.9. klo 10.00-15.00 iso osa näiden esittelyosuuk-
sien toimijoista on paikalla hyvinvointimessuilla. 
Hyvinvointimessujen yhteydessä ensimmäistä kertaa järjestettävä Activity Run 
on este- ja hidastejuoksutapahtuma työpaikkaporukoille, koulu- ja oppilaitosluokil-
le, yhdistyksille, perhejoukkueille ja yleisesti kaikille, joilla on tahto kisata leikki-
mielisesti estejuoksulenkillä. Lähtöjä on molempina päivinä ja luvassa on hauska 
tapahtuma sekä hyviä palkintoja.  
 

Lisätietoja Hyvinvointimessukokonaisuudesta: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Kimmo Käärmelahti 
puhelin 044 741 9820, sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
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MAKSUTTOMILLE MESSUILLE 

MAKSUTTOMILLA KULJETUKSILLA 

Savonlinnan Hyvinvointimessut Tanhuvaara Sport Resortissa ovat messuyleisölle 
maksuttomat. Myös kuljetukset Hyvinvointimessuille ovat maksuttomat. Tästä kii-
tos lankeaa Savonlinnan kaupungille, joka avustaa messukuljetusten järjestämistä 
3 000 euron tuella. Tuolla rahalla katetaan merkittävä osa Savonlinnan Hyvinvoin-
timessujen yleisön kuljetuskustannuksista. 
Perjantaina 27. 8. yleisökuljetuksia Hyvinvointimessuille järjestetään Kerimäen, 
Punkaharjun ja Savonrannan suunnasta. Kuljetukset lähtevät näiden taajamien 
yläkouluilta, mutta niihin voi nousta myös matkan varrelta. 
Kerimäen kuljetus lähtee Kerimäen yläkoululta klo 10.15 ja on perillä Tanhuvaa-
rassa noin 11.00. Paluukuljetus Tanhuvaarasta lähtee klo 13.15 ja perillä Kerimäel-
lä ollaan noin 13.45. 
Punkaharjun kuljetus lähtee Punkaharjun yläkoululta klo 10.00 ja on perillä Tan-
huvaarassa noin 10.45. Paluukuljetus Tanhuvaarasta lähtee 14.00 ja on perillä 
Punkaharjulla noin klo 14.45. 
Savonrannan kuljetus lähtee Savonrannan koululta klo 8.30 ja on perillä mes-
suilla noin klo 9.30. Paluukuljetus Savonrannalle lähtee Tanhuvaarasta klo 13.15 ja 
on perillä Savonrannalla noin klo 14.15. 
Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan maksuttomiin Hyvinvointimessukuljetuk-
siin kannattaa ilmoittautua etukäteen joko sähköpostitse kim-
mo.kaarmelahti@kolomonen.fi tai puhelimitse numeroon 044 741 9820. 
Toki mukaan voi nousta myös bussin reitin varrelta ilman ennakkoilmoittautumista. 
Kerimäen ja Savonrannan kuljetukset tapahtumat Kososen busseilla ja Punkahar-
jun kuljetus Savonlinnan bussilla.  
Busseissa lukee näkyvästi HYVINVOINTIMESSUT, joten rohkeasti vaan pysäkille 
viittilöimään ja bussia pysäyttämään. 
Lauantain 28. 9. maksuttomien yleisökuljetusten aikataulut seuraavalla sivulla. 
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Savonlinnan Hyvinvointimessujen lauantain 28. 9. kuljetukset toteutetaan Savonlinnan 
kaupunkikeskustan alueelta kahdella nonstop -linjalla. Näihin lauantain kuljetuksiin ei tar-
vitse ilmoittautua ennakkoon vaan kyytiin voi nousta hetken mielijohteesta. 
 

Linja ykkönen ajaa Kellarpellosta Pihlajaniemen, Hernemäen, kaupunkikeskustan ja Nät-
kin kautta Tanhuvaaraan. Tämän linjan toteuttaa Matka-Kosonen. 
 

Kellarpelto>Tanhuvaara: Kellarpelto, Eväskellarin piha 9.15, Pihlajaniemi, K-marketin piha 9.25, 
Linja-Autoasema Tulliportinkadun pysäkki 9.35, Kaupungintalo 9.40, Mertala Karjalantien pysäkki 
9.45, Kaartilantie K-marketin pysäkki 9.50, Tanhuvaara 10.00. 
Kellarpelto>Tanhuvaara: Kellarpelto, Eväskellarin piha 10.30, Pihlajaniemi, K-marketin piha 
10.40, Linja-Autoasema Tulliportinkadun pysäkki 10.50, Kaupungintalo 10.55, Mertala Karjalantien 
pysäkki 11.00, Kaartilantie K-marketin pysäkki 11.05, Tanhuvaara 11.15. 
Kellarpelto>Tanhuvaara: Kellarpelto, Eväskellarin piha 11.45, Pihlajaniemi, K-marketin piha 
11.55, Linja-Autoasema Tulliportinkadun pysäkki 12.05, Kaupungintalo 12.10, Mertala Karjalantien 
pysäkki 12.15, Kaartilantie K-marketin pysäkki 12.20, Tanhuvaara 12.30. 
Tanhuvaara>Kellarpelto: Tanhuvaara 12.30, Kaartilantie K-marketin pysäkki 12.40, Mertala Kar-
jalantien pysäkki 12.45, Kaupungintalo 12.50, Linja-Autoasema Tulliportinkadun pysäkki 12.55, 
Pihlajaniemi, K-marketin piha 13.05, Kellarpelto, Eväskellarin piha 13.15. 
Tanhuvaara>Kellarpelto: Tanhuvaara 14.00, Kaartilantie K-marketin pysäkki 14.10, Mertala Kar-
jalantien pysäkki 14.15,Kaupungintalo 14.20, Linja-Autoasema Tulliportinkadun pysäkki 14.25, Pih-
lajaniemi, K-marketin piha 14.35, Kellarpelto, Eväskellarin piha 14.45. 
Tanhuvaara>Kellarpelto: Tanhuvaara 15.15, Kaartilantie K-marketin pysäkki 15.25, Mertala Kar-
jalantien pysäkki 15.30, Kaupungintalo 15.35, Linja-Autoasema Tulliportinkadun pysäkki 15.40, 
Pihlajaniemi, K-marketin piha 15.50, Kellarpelto, Eväskellarin piha 16.00. 

Linja kakkonen ajaa Nojanmaasta Prisman kohdalla olevalta pysäkiltä (kaupungin kes-
kustaan päin) Nojanmaantien ja Moinsalmentien kautta Tanhuvaaraan. Tämän linjan to-
teuttaa Savonlinja. 
 

Nojanmaa>Tanhuvaara: Nojanmaantie Prisman pysäkki 9.35, Mertala Kerdin pysäkki 9.40, Viu-
honmäki Moinsalmentien pysäkki 9.45, Tanhuvaara 9.55. 
Nojanmaa>Tanhuvaara: Nojanmaantie Prisman pysäkki 10.35, Mertala Kerdin pysäkki 10.40, 
Viuhonmäki Moinsalmentien pysäkki 10.45, Tanhuvaara 10.55. 
Nojanmaa>Tanhuvaara: Nojanmaantie Prisman pysäkki 12.35, Mertala Kerdin pysäkki 12.40, 
Viuhonmäki Moinsalmentien pysäkki 12.45, Tanhuvaara 12.55. 
Tanhuvaara>Nojanmaa: Tanhuvaara 13.00, Viuhonmäki Moinsalmentien pysäkki 13.10, Mertala 
Kerdin pysäkki 13.15, Nojanmaantie Prisman pysäkki 13.20. 
Tanhuvaara>Nojanmaa: Tanhuvaara 14.00, Viuhonmäki Moinsalmentien pysäkki 14.10, Mertala 
Kerdin pysäkki 14.15, Nojanmaantie Prisman pysäkki 14.20. 
Tanhuvaara>Nojanmaa: Tanhuvaara 15.00, Viuhonmäki Moinsalmentien pysäkki 15.10, Mertala 
Kerdin pysäkki 15.15, Nojanmaantie Prisman pysäkki 15.20 

Lisätietoja Hyvinvointimessujen kuljetuksista: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Kimmo Käärmelahti 
puhelin 044 741 9820, sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
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Mistä löydän apua ikäihmiselle ikkunoiden pe-
suun? Kuka kävisi tarkistamassa läheiseni voin-
tia pari kertaa kuukaudessa? Mistä löydän edulli-
sen ”talkkarin” korjaamaan mummon portaat?  

Pian näihin ja kymmeniin muihin ikäihmisten 
kotona asumista tukeviin palveluihin löytyy vas-
taus Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja 
Sosterin yhteistyön tuloksena julkaistavasta YS-
SI.FI -palvelualustan Kotiin tuotavat palvelut -
hakemistosta. 

Kotiin tuotavat palvelut -hakemiston ensim-
mäinen osa on kehitetty etenkin ikääntyneiden 
ja heidän läheistensä tarpeisiin. Tähän saakka 
joitakin yksityisiä palvelun tuottajia on voinut 
löytää Sosterin Ikääntyneiden palveluoppaasta, 
mutta jatkossa yhteystiedot jäävät tästä Soste-
rin oppaasta pois ja ne esitellään uudessa YS-
SI.FI -palvelualustan osiossa. 

YSSI.FI -palvelualustaa on kehitetty parin vuo-
den ajan ja ennen Kotiin tuotavat palvelut -
hakemistoa alustalle on koottu tietoja mm. Sa-
vonlinnan seudun yhdistyksistä ja harrastus-
mahdollisuuksista, vertaistukitoiminnasta ja kat-
tava tapahtumakalenteri.  

 

Täyttö käynnistyy 24. 9. ja käyttö 27.9. 
YSSI.FI –palvelualustan Kotiin tuotavat palve-

lut –hakemiston täyttöön seutukunnan palvelu-
tuottajat pääsevät tiistaista 24. 9. lähtien. Tuol-

loin avataan palvelualustan www.yssi.fi etusivul-
la syöttötyökalu, jolla ikäihmisille palvelujat 
tuottavat yritykset, yhdistykset ja yhteisöt pää-
sevät syöttämään omia palvelutietojaan hake-
mistoon. 

Kotiin tuotavat palvelut –hakemiston asiakas-
käyttö puolestaan käynnistyy Savonlinnan Hy-
vinvointimessuilla perjantaina 27. 9. 2019, kun 
Sosterin palveluohjaajat esittelevät uutta palve-
lua messuvieraille 

Kun jo nykyiselläkin YSSI.FI -palvelualustalla 
on ollut noin 12 000-13 000 käyttäjää kuukau-
dessa, niin uskomme Kotiin tuotavat palvelut -
hakemiston nostavan tätä käyttäjämäärää tun-
tuvasti, YSSI.FI –palvelualustaa isännöivän Sa-
vonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminnan-
johtaja Sirpa Kolistaja arvioi. 

 

Lisätietoja: 
YSSI.FI -palvelualustan toiminnoista antavat 

lisätietoa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja 

puhelin 0500 691 574 

sähköposti sirpa.kolistaja@kolomonen.fi sekä 

välvouhka Kimmo Käärmelahti  
puhelin 044 741 9820 

sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

 Uusi YSSI.FI –työkalu tekee kotiin  
tuotavat palvelut helposti tavoitettavaksi 

http://www.yssi.fi
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KultRinki - innostavaa kulttuuria Savonlinnaan! 
hanke on aloittanut toimintansa syyskuun 2019 
alussa. Kyseessä on siis Asukasloikka kaupunki-
keskustan kehittämishankkeen alainen tuensiir-
tohanke, joka kestää 31.10.2020 saakka.  

 

Nyt siis hyvälksi havaittu ja jo useamman vuo-
den Savonlinnan leader-alueilla ja naapurikun-
nissa toteutettu KultRinki toiminta rantautuu Sa-
vonlinnan kaupunkikeskustaan   

Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Riitta 
Kärkkäinen. Hankkeen yhteystiedot ovat sähkö-
posti kultrinki@gmail.com ja puhelinnumero 044 
571 5932 

 

Laitetaan rattaat  
pyörimään yhdessä 

Asukasloikka Savonlinna -seuraava askel 
-hanke haluaa lisätä alueen yhdistysten ja asuk-
kaiden vuorovaikutusta sekä kannustaa asukkai-
ta aktiviteetteihin ja muuhun sosiaaliseen kans-
sakäymiseen. Asukasloikan tavoitteena on Sa-
vonlinnan kaupunkikeskustan kansalaislähtöinen 
kehittäminen osallisuusmahdollisuuksia moni-
puolistamalla ja vaikutuskanavia lisäämällä.  

 

Asukasloikan hankeperhe on nyt saanut viimei-
setkin jäsenensä, kun syyskuussa toimintansa 
aloittavat uudet Vesj´kansa ja KulRinki – in-
nostavaa kulttuuria Savonlinnaan! hankkeet.  

 

Asukasloikka Savonlinna -seuraava askel 
hankkeen resursoimien tuensiirtohankkeiden 
teemoja ovat: 

-Saimaan perinteet ja ympäristövastuullisuus: 

YTY -ympäristötekoja yhteisöllisesti ja 
Vesj´kansa  

-yhteisöllisyys ja asukasvaikuttaminen: Lähde 
vaikuttaa  

-kulttuurin, liikunnan ja vapaa-ajanvieton 
mahdollisuudet: HattuNarikka, Savonlinna Liik-
kuu ja KulRinki -innostavaa kulttuuria Savonlin-
naan! 

-nuorten yrittäjämäiset urapolut: Job4You 

 

Olemme Savonlinnan Syystulilla ja Hyvinvointi-
messuilla Asukasloikan Pöhinäteltassa -
tervetuloa sieppaamaan oman elämän unelmia! 

 

Projektipäällikkö Virpi Leskinen,  
virpi.leskinen@kolomonen.fi 044 700 4571 

Projektiassistentti Jonna Hoppania,  
jonna.hoppania@kolomonen.fi 044 571 5931 

 Asukasloikassa siepataan unelmia 

mailto:kultrinki@gmail.com
mailto:virpi.leskinen@kolomonen.fi
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Syksy tuo tullessaan taas melkoisen joukon 
Savonlinnan seudun yhdistysten ja järjestöjen, 
Sosterin sekä moninaisten yhteistyökumppa-
neidemme työpajoa. 

 

Pajojahan on järjestetty jo hieman yli kahden 
vuoden ajan ja niistä on kummunnut kymmeniä 
jo toteutettuja kehittämisehdotuksia. Ja 
”kehittämispankissa” on vielä enemmän loistavia 
ehdotuksia odottamassa toteutusresursseja tai 
oikeaa toteutusajankohtaa. 

 

Käynnistyneelle syksylle on jo päätetty ainakin 
seuraavat yhdistysten ja Sosterin yhteiset työ-
pajat: 

 

Kuulopaja Sosterissa 

Sosterin, yhdistystoimijoiden, kokemusasian-
tuntijoiden sekä muiden asiasta kiinnostuneiden 
KNK-potilaan (korva-, nielu ja kurkkutautipoti-
laat)  ja kuulokuntoutuksen työpaja järjestetään 
maanantai 30.9.2019 klo 9.00–12.00 Savonlin-
nan keskussairaalan C-salissa. Työpajan teemo-
ja ovat kuulonalenema ja kuulopolku-malli, ko-
tiin annettavien apuvälineiden myöntämispro-
sessi sekäKNK-potilaan hoitoprosessi 

Ilmoittautuminen to 26.9. mennessä sosterilai-
silla HR:ään ja muut teemasta kiinnostuneet 

sähköpostilla osoitteeseen  kim-
mo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

 

Jalkaudumme Punkaharjulle  
ja Rantasalmelle 

Sosterin ja yhdistysten yhteinen paja Rantasal-
men alueen sosiaali– ja terveyspalvelujen ja toi-
mintojen kehittämiseksi järjestetään Rantasal-
men kunnantalon valtuustosalissa perjantaina 
11. 10. 2019 klo 8.30-11.000. 

Työpaja on avoin kaikille asiasta kiinnostuneil-
le, mutta kahvitarjoilun määrän varmistamiseksi 
osallistujien tulee ilmoittautua viimeistään tiis-
taina 8. 10. joko sähköpostilla osoitteeseen kim-
mo.kaarmelahti@kolomonen.fi  tai puhelimitse 
numeroon 044 741 9820. 

Sosterin ja yhdistysten yhteinen paja Punka-
harjun alueen sosiaali– ja terveyspalvelujen ja 
toimintojen kehittämiseksi järjestetään Punka-
harjun Ystäväntuvalla, Kauppatie 2, tiistaina 15. 
10. 2019 klo 12.00-15.30. 

Työpaja on avoin kaikille asiasta kiinnostuneil-
le, mutta kahvitarjoilun määrän varmistamiseksi 
osallistujien tulee ilmoittautua viimeistään tors-
taina 10. 10. joko sähköpostilla osoitteeseen 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi  tai puheli-
mitse numeroon 044 741 9820. 

 Jatkuu seuraavalla sivulla>>>>>>> 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Lokakuun 17. on todella  
sähköinen pajapäivä 

Aamutuimaan yhteisen hyvän alustaa ja YS-
SI.FI -palvelualustaa Sosterin C-salissa ja ilta-
päivällä erilaisia sähköisiä palveluja Linnalan lu-
entosalissa. 

Yhteisen hyvän alustassa on kyse koko Itä-

Suomen aluetta koskevasta hankkeesta, jossa 
tavoitteena on tukea ja vahvistaa yhdistystaus-
taista, arvopohjaista sote-palvelutuotantoa ja –
toimintaa.  

Yhteisen hyvän alusta -hankkeessa kehitetään 
yhdessä yhdistystaustaisille palveluntuottajille 
oma digitaalinen alustapalvelu. Yhteisen hyvän 
alusta -hanke on erityisesti niitä toimijoita var-
ten, jotka haluavat tukea organisaationsa kilpai-
lukykyä ja vahvistaa innovaatio-osaamistaan 
tarjoamalla muutostukea ja koulutusta.  

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja Soste-
rin toimialueen kannalta merkittävää on erityi-
sesti se, että Yhteisen hyvän alustan yhdistys– 
ja toimintatiedostot tulevat pohjautumaan YS-
SI.FI –palvelualustaan kerättävään dataan. Eli 
yhdistykset eivät joudu tallentamaan ja päivittä-
mään tietojaan useisiin eri tietokantoihin. 

Yhteisen hyvän alustan ja YSSI.FI –
palvelualustan yhteistoimivuuden seuraava työ-
paja järjestetään Sosterin C-salissa torstaina 17. 
10. klo 8.30-11.00. 

Työpajaan tulee ilmoittautua viimeistään tiis-
taina 15. 10. joko sähköpostilla osoitteeseen 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi  tai puheli-

mitse numeroon 044 741 9820. 
Samana päivänä eli torstaina 17.10. klo 12-15 

jatketaan pajatyöskentelyä Sähköisten kanavien 
esittelyn ja käytön opiskelun merkeissä Linnalan 
luentosalisa, Sotilaspojankatu 7. 

Tässä tilaisuudessa ovat esittelyssä mm. seu-
raavat sähköiset palvelut ja kanavat: 

 

-Sähköinen asiointi: Sosterin sähköinen ajan-
varaus, ISLABin laboratorioajanvaraus ja muut 
sähköiset palvelut 

- Omakanta. Lääkityksen tarkistaminen ja re-
septien uusiminen; hoitotahto; suostumuksen 
antaminen 

- sosteri.fi -kotisivut; palautekanavat, riskites-
tien tekeminen, omahoidon tuki 

- Nestori, Huoli -lomakkeen käyttö 

- YSSI.FI -palvelualustan palvelut; yhdistysten 
yleisesittelyt, tapahtumakalenteri, harrastustoi-
mintojen ja vertaistukitoimintojen esittely sekä 
syyskuun lopussa avattava  ikäihmiselle kotiin 
tuotavien palvelujen tilaustyökalu.  

- Mukana myös YSSIN Systeri, joka yhdistää 
Sosterin asiantuntijat,  asiakkaat ja yhdistykset 
saumattomasti toisiinsa.  

 

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Linnalan 
opisto, Sosteri ja Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry. Tilaisuuteen on vapaa pääsy eikä osallis-
tuminen edellytä ennakkoilmoittautumista. 

>>>>>>> Jatkoa edelliseltä sivulta 

Useat Savonlinnan seudulla asuneet sydäntoi-
minnasta kiinnostuneet asukkaat ovat harmitel-
leet, kun Sydänliiton alaisen perusyhdistyksen 
toimintaa on löytynyt kyllä Kerimäen, Punkahar-
jun ja Savonrannan alueelta, mutta ”vanhan Sa-
vonlinnan kaupungin” alueen osalta tällaista Sy-
dänliiton ja sydänpiirin ammattitaitoon ja kon-
takteihin pohjautuvaa toimintaa ei ole vuosiin 
ollut tarjolla. 

Nyt tilanteeseen on saatu korjaus, kun Kaak-
kois-Savon Sydänyhdistys ja sen kautta myös 
Pohjois-Karjalan Sydänpiiri on levittänyt toimin-
ta-alueensa koskemaan myös kantakaupungin 
aluetta. 

Kaakkois-Savon Sydänyhdistys ry:n kerhot ko-
koontuvat seuraavasti Savonlinnan pääkirjaston 
Miitissä seuraavasti: 

• 25.09.2019 kello 10–12 

• 02.10.2019 kello 10–12 

• 09.10.2019 kello 10–12 

• 23.10.2019 kello 10-12 

• 30.10.2019 kello 10–12 

• 06.11.2019 kello 10-12 

• 12.11.2019 kello 10–12 

• 27.11.2019 kello 10–12 

• 04.12.2019 kello 10–13 

Sydänliitto ja sen piirijärjestö entistä vahvemmin  
läsnä Savonlinnan asukkaiden elämässä 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi


Kuukausi@posti Kuukausi@posti 8-2019 -13- 

Valtionavustusta yhdistystaloille 

Seurantaloavustusten haku vuodelle 2020 on 
auki syyskuussa 2019. Sähköisiä tunnuksia ha-
kujärjestelmän käyttöä varten lähetetään tuona 
aikana. Päätökset avustuksista tehdään alku-
vuodesta 2020. 

Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus 
säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden 
erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytet-
tävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. 
Avustus on valtionavustus, joka on tarkoitettu 
ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käy-
tössä olevien seurantalojen välttämättömiin kor-
jaustöihin. 

Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtai-
sesti. Hakijan omarahoituksen tulisi olla n. 20 
%. Valtionavustus ei voi kattaa kaikkia hank-
keen kustannuksia. Talkootyön voi laskea oma-
rahoitukseksi. Asianmukaiset korjaussuunnitel-
mat ja kustannusarvio ovat avustuksen saami-
sen edellytys. 

Hakuaika 1.-30.9.2019. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Piällysmiehen hyvä toiminta 

toi seutukunnalle lisää jaettavaa 

Valtakunnallisesti parhaiten työssään menesty-
neetLeader-ryhmää saa lisärahoitusta maa- ja 
metsätalousministeriöltä. Kehystarkistuksessa 
arvioitiin ensimmäistä kertaa laajasti Leader-
ryhmien toiminnan vaikuttavuutta, laatua ja 
strategian mukaisen hanketoiminnan edistymis-
tä. 

Lisäkehystä saivat ne Leader-ryhmät, jotka 
ovat sovittujen kriteerien perusteella tässä vai-
heessa ohjelmakautta onnistuneet parhaiten 
paikallisen kehittämisstrategian toteuttamises-
sa. Vaikuttavuutta arvioitiin muun muassa uu-
sien yritysten määrällä, hanketoimijoiden mää-
rällä ja miten paljon hankkeissa tehdään talkoo-
työtä sekä mittaamalla hallinnon tehokkuutta. 

Leader Piällysmies saa lisärahoitusta 153 400 
euroa, josta yli puolet jaetaan kehittämishank-
keisiin vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Vuoden 2019 lopussa käynnistyy Piällysmiehel-
lä Paikat kuntoon 2 -teemahankehaku, jonka 
kautta yhdistykset voivat hakea rahoitusta pie-

nille saavutettavuutta ja energiataloutta paran-
taville rakennusinvestoinneille ja rakentamiseen 
liittyville laiteinvestoinneille. 

Rahoitusta hakevien yhdistysten suunnittele-
mien toimenpiteiden kustannusarvio voi olla 
1000-10000 euroa. Toimenpiteeseen myönnet-
tävä julkinen tuki on 70 % ja yksityisrahoitus-
osuus 30 % on katettava hakijan omalla rahoi-
tuksella, joka voi olla kokonaan talkootyötä. 

Hankkeesta rahoitusta saavilla toimenpiteillä 
parannetaan yhteisten kokoontumistilojen ener-
giataloutta, niiden käytettävyyttä sekä esteettö-
myyttä ja kohennetaan ympäristön tilaa. Hank-
keeseen haetaan 42 000 euron tuki jaettavaksi 
alatoimenpiteiden toteutukseen. 

Teemahankehaku on avoinna 1.10.-
20.12.2019. Hakemiseen saa apua ja neuvoja 
Leader-ryhmästä sekä Elävä kylä ossoo ja osal-
listaa -koulutuksissa: 

 

3.10. klo 18-20 Ahvensalmi, Oravin kylätalo Päi-
väkumpu 

16.10. klo 18-20 Punkaharju, Punkaharjutalo 

31.10. klo 18-20 Kerimäki, Pysäkki 
6.11. klo 18-20 Enonkoski, kunnanvirasto 

14.11. klo 18-20 Savonranta, Sampola 

28.11. klo 18-20 Kallislahti, Kallislahden koulu 

 

Lisätietoja Piällysmies ry:ltä: 
Toiminnanjohtaja Teppo Leppänen 

Puhelin 050 558 0636 

tai sähköposti teppo.leppanen@savonlinna.fi 
Hankeneuvoja-toimistosihteeri Sini Yläsaari 
Puhelin 044 976 6880 

tai sähköposti sini.ylasaari@savonlinna.fi 
 

Savonlinnan kaupungin avustukset 
haettava syyskuun loppuun mennessä 

Savonlinnan kaupunki julistaa haettavaksi re-
kisteröityjen järjestöjen ja yhteisöjenyli 5000 
euron suuruiset avustukset vuodelle 2020. 

Haku koskee kaupunginhallitukselta, elinkeino-
jaostolta ja sivistyslautakunnalta (koulutus-, 
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi) haettavia hake-
muksia. 

Avustusten myöntämisen edellytyksenä ovat 
kaupunginvaltuuston myöntämät määrärahat, 
jotka käsitellään vuoden 2020 talousarvion hy-

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/
mailto:teppo.leppanen@savonlinna.fi
mailto:sini.ylasaari@savonlinna.fi
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väksymisen yhteydessä. 
Avustusten myöntämistä koskevat ehdot ja 

avustusten käytön valvontaohjeet ovat nähtä-
vissä tässä linkissä. 

Hakemukset tehdään hakulomakkeille, joita 
saa kaupungintalolta, palvelupisteestä, Olavin-
katu 27 B, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonran-
nan yhteispalvelupisteistä sekä tästä linkistä. 

 

ESR:n syyskuun haku päättyy kuun lopussa 

Nyt on todella kiire, mutta jos jollakulla on 
hansesuunnitteu ja kumppanien värväys jo hy-
vässä mallissa, niin on syytä muistaa että Etelä-

Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kas-
vua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennera-
hasto-ohjelmasta. 

Haussa etsitään erityisesti Etelä-Savon maa-
kuntaohjelman sekä älykkään erikoistumisen 
strategian mukaisia hankkeita, jotka toteuttavat 
maakunnan kehittämisen kärkiä: VESI – METSÄ 
– RUOKA. 

Hankkeiden toteutusaika voi olla korkeintaan 
kolme vuotta. 

Hakemuksessa on esitettävä selkeästi ja lyhy-
esti ongelma ja siihen tavoiteltava ratkaisu. Yri-
tysten mukana olo on edellytyksenä hankkeille. 

EAKR-hankkeiden tukiprosentti on 70 % ja 
ESR-hankkeiden tukiprosentti on 80 %. 

Lisätietoja löytyy tästä linkistä. 
 

ESR:n syyskuun haku päättyy kuun lopussa 

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen so-

siaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskun-
nassa.  
Säätiö jakaa apurahoja toimialueelleen sijoittu-
viin kehittämishankkeisiin (max 8 000 euroa) ja 
kulttuurihankkeisiin (max 4 000 euroa).  
Kehittämishankkeissa tuetaan erityisesti hank-
keita, joissa on mukana eri toimijoiden yhteis-
työtä. Kulttuurihankkeissa tuetaan vuonna 2020 
toteutettavia pienimuotoisia hankkeita. Sama 
hakija voi saada apurahan samaan tarkoituk-
seen vain kerran. 

Apurahat haettavissa 13.10.2019 saakka. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
 

 

 

OLVIn rahoitusikkuna on vielä avoinna 

OLVI-säätiö myöntää apurahoja mm. seuraa-
viin tarkoituksiin: 

Lasten hyväksi tapahtuva toiminta 

Vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta 

Lahjakkaiden nuorten opinnot 
Nuorten jatko-opintojen edellytysten  
parantaminen 

Kotiseututyö 

Luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden  
kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä  
osana kala- ja maatalouden kehittäminen. 
 

Hakuaika päättyy 30. 9. 2019 

Lisätietoja tästä linkistä. 
 

TOIMINNAN  
KEHITTÄMINEN 
Koulutus 

Retket 
Työntekijäapu 

Talkoolaisrekrytointi 
Kotisivujen teko ja ylläpito 

Tapahtumien järjestäminen 

Lupahallinnointi 
YSSI.FI -palvelualusta 

 

 

HANKKEET 
Rahoitusvaihtoehdot 
Yhteistyöverkostot 
Hankehallinnointi 
 

TALOUSHALLINTO 
Kirjanpito 

Laskutus 

Jäsenrekisterin ylläpito 

Palkkahallinto 

Vuosi– ja veroilmoitukset 

TOIMISTOPALVELUT 
Tulostus 

Kopiointi 
Laminointi 
Sihteeripalvelut 
Postituspalvelut 
 

VÄLINEISTÖ 
Diatykki 
Valkokangas 

Myyntipöytiä 

Messumattoa 

TILOJA 
Kokoustiloja 

Pienkeittiö 

Toimistotilaa 

Varastotilaa 

Tietoa muista kokoontumisti-
loista 

Lisätietoja:  
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Järjestötalo Kolomonen 

Sirpa Kolistaja, puhelin: 0500-691574, sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 

KOLOMOSEN PARHAAT PALVELUT 

https://www.savonlinna.fi/filebank/15737-Avustusten_myontamista_koskevat_ehdot.pdf
https://www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/jyKNSq3guV6r/content/eu-ohjelmakauden-2014%E2%80%932020-syyskuun-2019-teemahaku-etela-savossa/12244/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jyKNSq3
https://www.allipaasikivensaatio.com/
https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/
mailto:%20sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
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Suomen Kylät ry lyö lisää löylyä  
maaseudun ja kaupunkien yhteistyöhön 

Yksi EU:n maaseutumaisimman maamme 
kummallisuuksista on, että se on aina vähän 
hävennyt maalaisuuttaan. Hurjimman urbani-
saatioasteen olen lukenut helsinkiläisen energia
-alan yhtiön asiakaslehdestä, jonka mukaan "jo 
85% suomalaisista asuu kaupungistuneilla seu-
duilla". Tosiasiassa kaupunki-maaseutu-

luokituksen mukaan yhä lähes puolet suomalai-
sista asuu maalla, jos ns. kaupunkien kehysalu-
eetkin peltomaisemineen voidaan laskea maa-
seuduksi kuten eurooppalaisessa katsantokan-
nassa varmasti tehtäisiin. Vaaleissa ja gallu-
peissa näistä maaseudun äänistä aina yllätytään 
- onpa niitä sitkeitä sissejä sittenkin vielä paljon 
siellä jäljellä! 

Tuore Nordregion väestöennuste vuoteen 
2040 odottaa Pohjoismaiden maaseutuväestön 
kasvavan. Se oli piristävää luettavaa kotimaam-
me yhden totuuden ilmastossa. Tulevaisuus ei 
vain tapahdu vaan me teemme sen, yhdessä. 
Kunpa voisimme myös entistä rohkeammin yh-
dessä nähdä ne vahvuudet, joilla maailman 
luontomatkailun ykköskohteeksi valittu koti-
maamme todella erottuu muista. 

Viimeisimmässä Suomen Kylät ry:n paketissa 
ajankohtaista tietoa mm. kouluverkkoselvityk-
sen tarpeellisuudesta ja vuoden 2019 kylätoimi-
joiden palkitsemisesta. 

Lisätietoa löytyy tästä linkistä. 
 

Työllisyyden nosto edellyttää työnteki-
jöiden osallisuuden vahvistamista 

”Kun työllisyysastetta pusketaan ylös, lähtevät 
työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspoissaolot 
kasvuun, ellei osaamisen ja työkyvyn tuki ole 
kunnossa”, sanoo Työterveyslaitoksen pääjoh-
taja Antti Koivula. 

 

Digitalisaatio muuttaa merkittävästi työtehtä-
viä ja työnjakoa kaikilla toimialoilla ja muutos 
etenee helposti teknologian ehdoilla. On havait-

tu, että jos työntekijät pääsevät ajoissa mukaan 
muutokseen, he voivat itse suunnata työtehtä-
viään ja kehittää osaamistaan uusille alueille, 
eikä työelämästä ajauduta pois. 

”Miten pidetään huolta työntekijöiden osaami-

sesta, työtehtävien mielekkyydestä ja työssä 
pysymisestä”, kysyy johtava tutkija Eveliina 
Saari. ”Osaamisen ennakointi ja johtaminen 
työntekijöitä osallistavalla tavalla on iso haaste 
sekä työpaikkojen henkilöstöjohdolle että työ-
markkinakentälle.” 

Lisää ajankohtaisesta työhyvinvointikeskuste-
lusta löytyy tästä linkistä. 

 

Varautumisen opintopäivät tuovat turvaa 

Varautumisen opintopäivät on tarkoitettu va-
rautumisen parissa työskenteleville tai aiheesta 
muuten kiinnostuneille yhdistyksissä ja järjes-
töissä, kunnissa, valtionhallinnossa ja yrityksis-
sä. Opintopäivät järjestetään 5.-6.11.2019 Mu-
seokeskus Vapriikissa Tampereella. 

Opintopäivien teemana on kotitaloudet ja häi-
riöherkkä yhteiskunta. 

Kuukausi@posti 8-2019 

Jatkuu seuraavalla sivulla>>>>>>> 

https://www.nordregio.org/publications/nordic-population-in-2040-executive-summary/?fbclid=IwAR2x4PNSkn-_jVhpO-6nS0tVNH1-MnVnJ0bO9kKfjda-0FerOFcH-hT_MgE
https://mailchi.mp/8b9a8b76792e/suomen-kylt-ry-syksyn-uutiskirje?e=9503d84d80
https://hyvatyo.ttl.fi/ty%C3%B6terveyslaitoksen-uutiskirje-8/2019?ecid=ACsprvt9ioENht91YuByAzXE7NeYstmQjeaI_4uuSL_-EPT0ia8te3i8GjKOdk_c6QDbL-ePT4zc&utm_campaign=Uutiskirjeet&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=77030598&_hsenc=p2ANqtz-_GzVJ4kLD
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Opintopäivät järjestää Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö SPEK yhteistyössä Kotitalouksien 
omatoimisen varautumisen järjestötoimikunnan 
(KOVA) sekä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. 

Lisätietoa tapahtumasta Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry järjestökoordinaattori Vesa 
Pietiläiseltä Mikkelistä, puhelin 040 733 5448 ja 
sähköposti vesa.pietilainen@spek.fi ja tästä lin-
kistä. 

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen 

Resursseja vahvistetaan yhteistyöllä 

Kansalaisareena ry ja Kirkkopalvelut ry tiivis-
tävät yhteistyötään tukeakseen vapaaehtoistoi-
mintaa Suomessa paremmin ja monipuolisem-
min. 

Yhteistyökumppanit ovat sopineet kehittävän-
sä yhdessä Vapaaehtoistyö.fi-palvelua, jonka 
avulla tarjotaan ihmisille merkityksellisyyden ja 
osallisuuden kokemuksia sekä avun tarjoamisen 
ja saamisen mahdollisuuksia. Yhdistämällä jär-
jestöjen osaamista, voimavaroja ja yhteistyö-
verkostoja vapaaehtoistoimintaa pystytään ke-
hittämään tehokkaammin. 

Kiinnostus vapaaehtoisia ja vapaaehtoistehtä-
viä välittävää Vapaaehtoistyö.fi-palvelua koh-
taan on osoittautunut suureksi järjestöjen, kun-
tien ja seurakuntien keskuudessa. Tällä hetkellä 
palvelu on käytössä 57 paikkakunnalla ja siihen 
on liittynyt lähes 28 000 vapaaehtoista. 

Tämä yhteistyön tiivistyminen tuo uusia mah-
dollisuuksia myös Savonlinnan seutukunnan va-
paaehtoistoiminnan kehittämiseen. Tätä työtä 
teemme ja tuemme Savonlinnan Seudun Kolo-
monen ry:n puitteissa jatkossa entistä aktiivi-
semmin. 

Lisätietoja Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:ssä Erja Järvisalolta, puhelin 044 571 5920 
ja sähköposti erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

Lisätietoa Kansalaisareena ry:n vapaaehtois-
toiminnan koordinoinnin kehittämisestä löytyy 
tästä linkistä. 

Neljäs sektori vahvistuu ja monipuolistuu 

Kansalaisyhteiskunnan muutos puhuttaa. Pe-
rinteisen kolmannen sektorin vapaaehtoistoi-
minnan rinnalle on noussut neljäs sektori, jonka 
tempaukset saavat palstatilaa. Samaan aikaan 
monessa järjestössä koetaan, että ihmiset eivät 
halua sitoutua vapaaehtoistoimintaan samalla 
tavalla kuin ennen. 

Kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminnalla 
tarkoitetaan perinteistä organisoitua järjestötoi-
mintaa. Neljäs sektori taas on itseohjautuvaa 
vapaata kansalaistoimintaa, joka ei ole sidoksis-
sa järjestöihin. 

Neljännelle sektorille on tyypillistä nopeus ja 
ketteryys. Saman mieliset kohtaavat sosiaali-
sessa mediassa ja tarttuvat riuskasti toimeen. 
Toimintasuunnitelmat tai raporttien vääntämi-
nen rahoittajille eivät ole tarpeen, vaan toimi-
maan pääsee heti.  Neljännen sektorin toimin-
taan luetaan esimerkiksi kaupunkiaktivismi, ku-
ten ravintola- ja kirppispäivät, ja sosiaaliseen 
mediaan keskittyvä toiminta, kuten Facebookin 
kierrätysryhmät ja turvapaikanhakijoiden koti-
majoitusverkosto. 

Lisätietoja tästä linkistä. 
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Ideoita vapaaehtoistyön kehittämiseen 

Mukava huomata, miten hyvää työtä vapaaeh-
toistoiminnan ja –työn kehittämiseksi tehdään 
naapurimaakunnassamme Saimaan kaakkois-
rannalla. 

Etelä-Karjalan liitto ja maakunnan alueen Jär-
jestö 2.0 -hanke ovat laatineet työkirjan, joka 
antaa vinkkejä ja ideoita tämän merkittävän 
työn tueksi. 

Työkirja pohjautuu keväällä 2019 pidetyissä 
järjestövalmennuksissa käytyihin keskusteluihin 
ja hyviin oppeihin. Valmennuskertoja oli kevään 
aikana kuusi. Valmennusten aiheet paneutuivat 
monipuolisesti innovoinnin, verkostoitumisen, 
palvelumuotoilun ja sosiaalisen median mielen-
kiintoisiin saloihin.. 

Kannattaa ehdottomasti tutustua aineistoon 
tarkemmin tässä linkissä. 

 

Ideoita vapaaehtoistyön kehittämiseen 

Ilo kasvaa ulkona on Suomen Ladun ja Suo-
men ympäristöopisto Syklin kolmevuotinen 
(2019-2021) valtakunnallinen yhteishanke. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa 
hankkeessa pyritään lisäämään lähiluonnon 
käyttämistä liikunta-, opetus- ja luontokohteena 
niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuope-
tuksessa.   

Syklin hallinnoimassa hankkeessa luodaan 
luontoa oppimisympäristönä käyttävien kasvat-
tajien sekä opettajien valtakunnallinen verkos-
to. Verkoston alueellisissa tapaamisissa kartoi-
tetaan luontotoiminnan tuen tarpeita, jaetaan 
ideoita ja kokemuksia sekä kouluttaudutaan. 

Lisätietoa tämän linkin kautta. 
 

Ideoita vapaaehtoistyön kehittämisee 

Kun yhdistys käsittelee henkilötietoja, sillä on 
aina oltava käsittelylle laissa säädetty oikeuspe-
ruste. Peruste on määritettävä ennen käsittelyn 
aloittamista, eikä sitä voi käsittelyn alettua 
enää muuttaa tai vaihtaa. 

Tietosuoja-asetuksessa on kuusi eriperustetta, 
joilla henkilötietojen käsittely on mahdollista. 
Nämä perusteet ovat: 

Rekisteröidyn suostumus 
Sopimus 

Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite 

Elintärkeiden etujen suojaaminen 

Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta 

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oi-
keutettu etu. 

 

Moni yhdistystoimija on joutunut jo uuden 
lainsäädännön myöstä pohtimaan näitä asioita. 

Nyt tätä pohdintaa ja oikeudellisuutta helpot-
tamaan on Tietosuojavaltuutetun toimiston toi-
mesta julkaistu Henkilötietojen käsittely yh-
distystoiminnassa –opas, josta saa apuja mo-
niin yhdistyksen tietosuojaa koskeviin asioihin. 

Opas löytyy tämän linkin kautta. 
 

Ideoita kestävään kehittämiseen 

Kestävä kehitys edellyttää sellaista taloutta ja 
globaalia yhteiskuntaa, joka toimii rajallisten 
luonnonvarojen puitteissa ja jakaa oikeudenmu-
kaisesti käytettävissä olevat resurssit. Kaikki 
maailman valtiot ovat sitoutuneet edistämään 
kestävää kehitystä yhteisellä Agenda 2030 -
tavoiteohjelmalla. Tavoitteena on äärimmäisen 
köyhyyden poistaminen sekä kestävä kehitys, 
jossa huomioidaan rinnakkain ympäristö, ihmi-
nen ja talous. Ohjelman keskeisenä periaattee-
na on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. 

Vaativien tavoitteiden saavuttamiseen tarvi-
taan aktiivisia kansalaisia ja kansalaisyhteiskun-
nan eri toimijoita. Kaikki voivat osallistua Agen-
da 2030 -tavoitteiden edistämiseen omilla valin-
noillaan, synnyttämällä uusia toimintatapoja se-
kä vaikuttamalla päätöksentekoon.  

Lisätietoja aiheesta löytyy tämän linkin kautta. 
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