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Kaikki merkit viittaavat talven tuloon  
Marraskuun kuukausi@postia kirjoittaessa näyttää lupaavasti talvi saapuvan. Toivottavasti myös 

ihan oikeasti ja pysyvästi. Toisi tullessaan huomattavasti valoa tähän synkkään vuodenaikaan. 
Toimintavuosi on taittumassa loppusuoralle, jonka seurauksena toiminnallista tarjontaa tuntuu 

olevan vielä valtavasti tarjolla. 
 

Tässä kuukausi@postissa ajankohtaista asiaa mm: 
 Kolomosen uusi kotisivu löytyy osoitteesta www.kolomonen.fi 
 Tapahtumajärjestäjien koulutuksesta 15. 11. 2017 

 Hyvän mielen illasta 22. 11. 2017  
 Portaiden viestiä kaupungin palkkatuesta 

 STEAn Vapaaehtoistoiminnan klinikasta 

 Marras-joulukuun toiminta- ja tapahtumakalenterista 

 Avoimista avustushauista 

 Yhdistysten ja hankkeiden palkallisen henkilöstön aamukahveista 30. 11. 2017 

 Innostuksen iltapäivästä 30. 11. 2017 

 Järjestöt Etelä-Savo-yhdessä uutta -hankkeesta 

 Järjestöjen joulumyyjäisistä  
 Kansainvälinen Savonlinna –tapahtumaviikosta 13.- 18. 11. 2017 

 Tulevista koulutuksista ja tilaisuuksista 

 Unelmien kesätyö -kilpailusta 

SAVONLINNAN SEUDUN KANSALAISTOIMINTASANOMAT 

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY:N  
JA JÄRJESTÖTALO KOLOMOSEN  

KOTISIVUT LÖYTYVÄT 1. 11. 2017  
ALKAEN OSOITTEESTA 

 

WWW.KOLOMONEN.FI 

http://WWW.KOLOMONEN.FI
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Asukasloikka Savonlinna kutsuu sinut ja yhdistyksesi 
mukaan Tehdään tapahtumia yhdessä-koulutukseen 
keskiviikkona 15.11. klo 17.00-20.00 Riihisaaren 
maakuntamuseolle. 

Koulutuksessa käydään läpi eri viranomaisten roolia 
tapahtumatumien järjestämisessä. Kaupungilta tilai-
suuteen saapuu kertomaan Harri Halko ja Sosterilta 
terveystarkastaja Mervi Silvennoinen.  

Koulutuksessa kerrottaan myös kuinka Asukasloikka 
Savonlinna -hankkeelta voi hakea rahallista tukea 
tapahtumien järjestämiseen Savonlinnan kaupunki-
keskustan alueella. 

Ilmoittauduthan etukäteen kahvitarjoilun varmista-
miseksi 10.11.2017 mennessä sähköpostilla osoittee-
seen: tiina.europaeus@kolomonen.fi  10.11.2017. 

Tehdään tapahtumia -koulutus 15. 11. 

Tervetuloa  
Hyvän mielen iltaan  

keskiviikkona 22.11. klo 18-20 kahvila Alkuun 

 

Tapahtuma on kaikille avoin ja illan aikana etsimme hyvää mieltä erilaisin  
keinoin. Musiikilla, keskustellen, ideoiden ja osallistuen sekä yhdessä tehden.  
Tapahtumassa mukana myös Asukasloikka Savonlinna, Tukikoirakkotoiminta  

Savonlinnassa -hankeen koirakoita, Punanenänä -hankkeen klovnit sekä  
Klubilaiset liikkuu -hanke ja Elämäniloa tanssista -hanke. 

Tapahtuman juontaa Saimi Hoyer. 
 

Tapahtuman 70 ensimmäiselle saapujalle kahvitarjoilu.  
Tapahtuma on osa valtakunnallista mielenterveysviikkoa.  

Illan aikana jaetaan Mielen teko -palkinto. 

mailto:tiina.europaeus@kolomonen.fi


Palkkatukityöllistämisen lisäavustus haettavissa! 
 

Yhdistystyönantajilla on mahdollisuus saada kaupungin lisäavustusta palkkakuluihin  
marraskuun alusta alkaen. Avustus myönnetään vähintään sille ajan jaksolle, jonka  
aikana työntekijän työssäoloehto täyttyy. 

Avustus myönnetään kun: 

 TE-toimisto on myöntänyt työntekijän palkanmaksuun 
palkkatukea 30-50% ja 

 työntekijän työssäoloehto ei ole täyttynyt 

TE-toimiston palkkatuella ja kaupungin avustuksilla  
yhdistys saa katettua palkkakulut 100%:sti.  
Avustus on haettavissa Savonlinnan Seudun  
Kolomonen ry:n kautta takautuvasti palkanmaksun  
jälkeen esim. kuukausittain. 

Lisätietoja palkkatukityöllistämisestä antavat Portaat-hankkeen työsuunnittelijat:  
Petra Turtiainen p. 044 741 0021 ja Mervi Malinen p. 044 571 5931 
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Onko sinulla idea  
vapaaehtoistoimintaan?  
Parhaat ideat pääsevät STEAn valmennukseen! 
Onko sinulla arkea parantava ratkaisu tai muu kokeilun arvoinen idea ihmisten hyvin-

vointiin liittyvään vapaaehtoistoimintaan? Heitä haaste tai ratkaisu Kokeilun paikka -
sivustolle – olet sitten yksittäinen henkilö, yhteisö tai järjestö. 

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) etsii Kokeilun paikka -ideahaun 
kautta uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja valmennettavaksi ideasta rahoitukseen. 
Haku alkaa 2. lokakuuta ja kestää 15. marraskuuta saakka. 

Ihmisillä on edelleen kiinnostusta ja aikaa tehdä vapaaehtoistyötä. Suomessa tehdään 
kymmeniä miljoonia tunteja vapaaehtoistyötä joka kuukausi. Minkälainen vapaaehtois-
toiminta saa ihmiset kiinnostumaan, miten löytää uusia vapaaehtoisia ja minkälaista va-
paaehtoistoimintaan liittyvää yhteistyötä kannattaisi kokeilla? 

• STEA poimii Kokeilun paikka -sivustolle tulleet vapaaehtoistoimintaan liittyvät par-
haat ideat ja valmentaa ideoiden jalostamisessa rahoituskelpoiseksi. 

• Parhaat ideat julkistetaan tammikuun 2018 puolivälissä. Kahden päivän valmennus 
pidetään keväällä 2018. 

• Valmennuksessa käydään STEAn asiantuntijoiden kanssa läpi aiheeseen liittyvää tut-
kimusta, kohderyhmän huomioimista, yhteistyömahdollisuuksia, idean muuttamista 
projektisuunnitelmaksi ja rahoitushakemuksen tekoa. 

• Ideahaku on avoin kaikille. Kannattaa kuitenkin huomioida, että varsinaisen avustus-
hakemuksen STEAlle voi ensi keväänä 2018 tehdä vain avustuskelpoinen yleishyödylli-
nen järjestö tai säätiö. 

Lisätietoja: STEA, erityisasiantuntija Elina Varjonen, elina.varjonen@stm.fi tai tästä 
linkistä. 

http://www.stea.fi/-/etsimme-vapaaehtoistoiminnan-ideoita-valmennettavaksi


 

11. 11. klo 10.00-16.00 

Kylätoimijakoulutus 

Järvi-Suomen Kylät ry:n järjestämä maksu-
ton kylätoimijakoulutus Rantasalmen Jär-
visydämessä. 
Työpajoissa mm. kylien ja kuntien yhteistyö, 
kyläturvallisuus, kestävä kyläkehitys ja lea-
der-toiminnan rooli kylien kehittämisessä. 
Lisätietoja: Mervi Lintunen 

jarvisuomenkylat1992@gmail.com 

Puhelin 045 222 0585  
 

13.-18. 11.  
KANSAINVÄLINEN SAVONLINNA -
TAPAHTUMAVIIKKO 13.-18. 11. 
Kansainvälinen Savonlinna -
tapahtumaviikolla ympäri Savonlinnan kau-
punkia järjestetään keskustelutilaisuuksia, 
liikuntatunteja, yleisöluentoja, dokumentti-
näytös, tanssi- ja lauluesityksiä, lasten as-
kartelupaja sekä kurdilainen pop up -
ravintola ja venäläinen pop up -kahvila.  
Lisätietoja: Antzaka Evangelia 

evangelia.antzaka@setlementti.fi,  
Puhelin 050 4421 110. 
 

15. 11. klo 17.00-20.00 

Kuinka tehdään tapahtumia –koulutus 

Ajankohtainen koulutustilaisuus kaikille ta-
pahtumien järjestäjille. 
Tietoa tapahtumien järjestämisestä, eri lupa
-asioista, tapahtumien tiedottamisesta ja 
Asukasloikka Savonlinnan ja Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n  tukimuodoista ta-
pahtumien järjestämiseen 

Lisätietoja: Tiina Europaeus 
tiina.europaeus@kolomonen.fi 
Puhelin 044 700 4571. 
 

21. 11. klo 18.00 

Sulkavan yhdistysten tapaaminen Sulkavan 
kunnantalon saunan kokoustiloissa. Keskus-
telussa yhdistystoiminnan rahoitus, vuoden 
2018 ”suuret tapahtumat sekä muu yhteis-
työ. 
Kahvitarjoilu  
Lisätietoja: Kimmo Käärmelahti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
Puhelin 044 741 9820 

 

22. 11. klo 18.00-20.00 

Hyvän mielen ilta 

Kahvila Alku 

Tapahtuma on kaikille avoin ja illan aikana 
etsitään hyvää mieltä erilaisin keinoin.  
Lisätietoja: Tiina Europaeus 
tiina.europaeus@kolomonen.fi 
Puhelin 044 700 4571 

 

23. 11. klo 18.00 

Rantasalmen yhdistysten tapaaminen Wirta-
mossa. Keskustelussa yhdistystoiminnan ra-
hoitus, vuoden 2018 ”suuret tapahtumat se-
kä muu yhteistyö. 
Kahvitarjoilu  
Lisätietoja: Kimmo Käärmelahti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
Puhelin 044 741 9820 

 

24. 11. klo 17.00-20.00 

Punkaharjun Jouluraitin avajaiset. Toiminta 
ja myyntitilaisuuksia myös yhdistyksille. 
Lisätietoja: Ruth Lähdeaho-Kero 

ruthlahdeaho@gmail.com 

Puhelin 040 550 1956 

 

25. 11. klo 15.00-17.00 

Kerimäen pitäjän perinteinen joulunavausta-
pahtuma järjestetään lauantaina Kaivopirtin 
ja kirkon parkkipaikan alueella.  
Lisätietoja: Satu Jalvanti-Hannikainen  
aitasavo@hotmail.fi 
Puhelin 040 568 3695  
  
28. 11. 
Kuukausi@postin materiaalipäivä 

Vuoden viimeisen kuukausi@postin materi-
aalien jättöpäivä. 
Lisätietoja: Kimmo Käärmelahti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
Puhelin 044 741 9820 
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TAPAHTUMA– JA TOIMINTAKALENTERI 

MARRASKUU MARRASKUU 
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 30. 11. klo 9.00-11.00 

Yhdistysten ja hankkeiden  
työntekijöiden aamukahvit 
SpaHotel Casino Aurinkokabinetti 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jo pe-
rinteinen aamukahvitilaisuus alueen yhdis-
tysten ja hankkeiden työntekijöille. 
Keskustelussa ajankohtaiset aiheet, yhdis-
tysten ja hankkeiden yhteistyön kehittämi-
nen ja muut osallistujia kiinnostavat aiheet. 
Mahdollisuus tilaisuuden jälkeen omakus-
tanteiseen yhteislounaaseen. Ja tämän jäl-
keen osallistumiseen Innostuksen iltapäi-
vään. 
Lisätietoja: Sirpa Kolistaja 

sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 
Puhelin 0500 691 574  
 

30. 11. klo 11.30-16.00  
Innostuksen iltapäivä  
SpaHotel Casino 

Paikallisia esimerkkejä, keskusteluja, kimp-
paklinikoita ja verkostoitumista työhyvin-
voinnin tiimoilta. 
Lisätietoja: Kimmo Käärmelahti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
Puhelin 044 741 9820 

 

 

 

 

 

 

 

30. 11.  
Unelmien kesätyö –ideajättö päättyy 

Sinä 16-20 –vuotias nuori.  
Räätälöi itsellesi kesätyöpaikka kesälle 
2018 

Lisätietoja: Tiina Europaeus 
tiina.europaeus@kolomonen.fi 
Puhelin 044 700 4571. 

 

 

5. 12. klo 18.00-19.00 

Kansainvälisen vapaaehtoisten päivän 
yhteiskävely 

Kokoontuminen pääkirjasto Joelin parkki-
paikalle, jossa tarjolla glögiä ja pipareita jo 
17.45 alkaen. 
Tämän jälkeen teemme noin tunnin kävely-
lenkin Savonlinnan kaupunkialueella. 
 

9. 12. klo 9.00—13.00 

Yhdistysten perinteiset joulumyyjäiset 
Yhdistysten perinteiset joulumyyjäiset Ly-
seon Lukiolla eli Piispanmäen koululla. 
Pöytävaraukset p. 050 594 4102, järjeste-
lyvastuussa on tänä vuonna Savonlinna 
Seudun Karjalaseura ry. 
Lisätietoja Erja Järvisalo 

erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
Puhelin 044 571 5920  
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MARRASKUU 

TAPAHTUMA– JA TOIMINTAKALENTERI 

JOULUKUU 

MARRASKUU 

TIEDOT TAPAHTUMAKALENTERIIN 

Jos haluatte tapahtumanne tiedot 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 

kuukausi@postin kalenteriin, 
lähettäkää ne osoitteeseen: 

kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:tiina.europaeus@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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Työ– ja elinkeinoministeriön avustus 

kolmannen sektorin kotouttamistyöhön 

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 
2018 valtionavustuksen erityisavustuksena 
järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on 
edistää kolmannen sektorin tekemää kotout-
tamistyötä. Haussa järjestötoiminnan kohde-
ryhmiä ovat humanitaarisista syistä alaikäisi-
nä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saa-
neet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. 

Haussa etsitään hankkeita, joiden toimin-
nan avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille 
oleskeluluvan saaneilla lapsille ja nuorille so-
siaalisia siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
sen sosiaalisiin verkostoihin. Hankkeissa voi-
daan järjestää esimerkiksi vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa tukihenkilö- tai tukiperhetoimin-
taa, kummitoimintaa sekä vertaistuki, tutor- 
tai mentorointisuhteeseen perustuvaa toimin-
taa. 

Hakijoina voivat olla järjestöt, joilla on aiem-
paa kokemusta nuorten tai nuorten aikuisten 
kanssa toimimisesta tai henkilökohtaisten tu-
kipalveluiden järjestämisestä, mielellään 
myös kotoutumista tukevasta työstä. 

Hakuaika päättyy 10. 11. 2017. 

Lisätietoja ja hakuohjeet tästä linkistä. 

 

Nuorten tieto- ja neuvontatyö  
sekä digitaalinen nuorisotyö 

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuor-
ten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen 
nuorisotyön hankkeille. Avustuksen hakijana 
voi olla kunta, kuntayhtymä, säätiö, yhdistys 
tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity 
yhteisö. Avustuksilla edistetään nuorten osal-
lisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vahviste-
taan nuorten yhteisöllisyyttä ja toimintamah-
dollisuuksien saavutettavuutta. Avustusta 
voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan enin-
tään kolme vuotta kestäviin hankkeisiin. 

Hakuaika päättyy 15. 12. 2017. 

Lisätietoja tästä linkistä. 

Seuratoiminnan kehittämistuki 

Seuratoiminnan kehittämistuki 2018 haku 
avataan 13.11.2017 ja haku päättyy 
15.12.2017 klo 16.15. 

Seuratuen painopisteet ja kriteerit noudatte-
levat suurelta osin viime vuoden mukaisia las-
ten ja nuorten liikunnan kehittämiseen liittyviä 
kriteereitä. Tämän tiedon pohjalta seurat voi-
vat kuitenkin suunnitella kehittämistä tai seu-
ratuen hakua. 

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on 
tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toimin-
nan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu 
valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa 
kehittää lasten ja nuorten matalan harrastus-
kynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia 
uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuut-
ta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoimin-
nan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen 
avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laa-
tua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaeh-
toistyötä. Seuratuen avulla edistetään moni-
muotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteu-
tumista. 

Hakuaika päättyy 15. 12. 2017. 

Lisätietoja tästä linkistä. 

 

Ympäristökasvatuksen hankeavustus  
Ympäristöministeriö tukee vuosittain ympäris-
tökasvatusta ja -valistusta edistäviä hankkei-
ta. Määrärahaa saa käyttää kestävää kehitys-
tä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta 
ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, 
valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien 
projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen. 

Syksyn 2017 haussa painotetaan hankkeita, 
jotka liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, 
kestävän kehityksen laajaan kokonaisuuteen 
(Agenda2030) tai Eurooppalaiseen kulttuuri-
perintövuoteen 2018. 

Hakuaika päättyy 30. 11. 2017. 

Lisätietoja tästä linkistä. 

http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hae-tem-n-jarjestoavustusta-10-11-2017-mennessa
https://www.avi.fi/web/avi/nuorten-tieto-ja-neuvontatyo-seka-digitaalinen-nuorisotyo#.WfiS2Ihx3IW
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-ymparistokasvatus#.Wfif74hx3IV
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Liikunnallisen elämäntavan paikallisten 
kehittämishankkeiden avustukset 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on ju-

listanut haettavaksi liikunnallisen elämänta-
van paikalliset kehittämisavustukset terveyttä 
ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin 
vuodelle 2018. 

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavus-
tuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin koh-
distuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän 
liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joi-
den avulla lisätään väestön liikuntaa liikunta-
suositusten mukaisesti ja liikunnallisen elä-
mäntavan omaksumista osaksi arkea. Pääta-
voitteena on lisätä väestön liikuntaa koko elä-
mänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien ih-
misten keskuudessa. 

Hankkeet voi kohdistua yksittäisiin kohde-
ryhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, 
ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoises-
ti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten 
luontoliikunta tai perheliikunta. Tämä haku ei 
kuitenkaan sisällä koulupäivän liikunnallista-
mista, koska näille hankkeille on oma halli-
tusohjelman kärkihankkeen Liikkuva koulu –
haku alkuvuodesta 2018. 

Lasten ja nuorten ikäryhmän osalta erityise-
nä painopisteenä on varhaiskasvatuksen toi-
mintakulttuurin liikunnallistaminen liittyen 
varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosi-
tusten (OKM 2016) ja Ilo kasvaa liikkuen -
ohjelman toteuttamiseen. 

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kun-
tayhtymille sekä varhaiskasvatusta järjestä-
ville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille. 

Avustusta haetaan aluehallintoviraston säh-
köisessä asiointipalvelussa: 
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/.  

Hakuaika päättyy 30.11.2017. 

Lisätietoja tästä linkistä. 

Ragnar Ekbergin Säätiö 

Ragnar Ekbergin Säätiöltä voivat hakea avus-
tusta lapset (0-10 vuotta) ja nuoret (11-18 
vuotta), joita edustavat säännönmukaisesti 
heidän edunvalvojansa, sekä seniorit ja van-
hukset (yli 65 vuotta). Avustuksia voivat myös 
hakea muut säätiöt ja yhdistykset, jotka si-
toutuvat käyttämään avustuksen Ragnar Ek-
bergin Säätiön hyväksymällä tavalla lasten, 
nuorten tai vanhusten hyväksi. 

Hakuaika päättyy 15. 11. 2017. 

Lisätietoja tästä linkistä. 

 

Lisäksi jatkuvassa haussa 

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avus-
tuksia tekniikan, talouden ja lääketieteen tut-
kimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin 
hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruu-
miillista hyvinvointia. 

Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, 
joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole. 
Säätiön hallitus tekee päätökset, erikseen so-
vitun kokousaikataulun mukaisesti. 

Lisätietoja tästä linkistä. 

 

Leader -toiminta-avustukset 

Leader-toiminta-avustusten haun osalta 
Enonkosken, Heinäveden ja Savonlinnan alu-
een avustushakemukset osoitetaan Piällys-
mies ry:lle. 

Lisätietoja Piällysmies ry:n leader-
avustuksista tästä linkistä. 

Joroisen, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan 
avustushakemukset Rajupusu Leader ry:lle.  

Lisätietoja Rajupusu Leadr ry:n leader-
avustuksista tästä linkistä. Lisäksi Rajupusu 
Leader ry avaa marraskuussa teemahaun ni-
meltään ”Uudenlaiset tapahtumat”, josta löy-
tyy lisää tietoa Rajupusu Leader ry:n sivuilta. 

 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset
http://resaatio.fi/
http://jaes.fi/avustusten-haku/
http://www.piallysmies.fi/
http://rajupusuleader.fi/
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Ilmoittautumiset: 
Aamukahville sähköpostitse osoitteeseen sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 
Innostuksen iltapäivä, lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä 

mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
https://koulutus.ttl.fi/Koulutukset/Tapahtuma-ja-koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin?id=4407
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Järjestöt Etelä-Savo  
- yhdessä uutta 

  STM rahoittaa veikkausvoittovaroista Suomen itse-
näisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi kolmea uutta 
avustusohjelmaa, joista yksi on Järjestöt mukana 
muutoksessa. Tämän kokonaisuuden koordinaa-
tiojärjestönä toimii SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 
ry. Lisäksi SOSTE hallinnoi Etelä-Savon maakunnallis-
ta hanketta Järjestöt Etelä-Savo – yhdessä uutta. 

Maakunnallisia hankkeita kaikkiaan 17. Niissä vah-
vistetaan järjestöjen roolia ja toimijaverkostojen 
muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa se-
kä sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tukena. Lisäksi ohjelmalla tuetaan kansalaisten yh-
denvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia 
osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. 

Etelä-Savon maakunnallisessa hankkeessa hanke-
päällikkönä toimii hallintotieteiden maisteri, 
MBA Anita Hahl-Weckström. Hankekoordinaattorin 
tehtävää hoitaa terveystieteiden maiste-
ri Tuula Narvola. Työntekijöiden toiminta-alueena 
on koko Etelä-Savon maakunta. Työskentelytilat si-
jaitsevat Mikkelin yliopistokeskuksen 2. kerroksessa. 
Ajankohtainen aihe ja verkostoituminen ovat lähtö-

Maakunnallisen 
hankkeessa toivo-
taan aitoa vuoro-
puhelua sekä 
kumppanuutta etelä-savolaisten järjestöjen ja sosi-
aali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuussa ole-
van julkisen sektorin välille. 3,5-vuotisessa hank-
keessa etelä-savolaisille järjestöille haetaan oma 
paikkansa sote- ja maakuntauudistuksen valmiste-
lussa sekä uudessa maakunnassa ja kunnissa. Lisäksi 
tuetaan järjestöjen valmiuksia osallistavissa raken-
teissa toimimiseen.  

Lisätietoja Järjestöt Etelä-Savo - yhdessä uutta  
hankkeesta: 
Anita Hahl-Weckström 

hankepäällikkö Järjestö 2.0 Etelä-Savo 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

 

Lönnrotinkatu 7, 2 krs. 50100 Mikkeli 
puh. 044 770 0491 

anita.hahl-weckstrom@soste.fi 

www.soste.fi 

mailto:anita.hahl-weckstrom@soste.fi
http://www.soste.fi/
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TULEVIA TILAISUUKSIA, KOULUTUKSIA, MATKOJA JA MUUTA MUKAVAA 

 

HYÖDYNNÄ MAKSUTONTA KUUKAUSI@POSTIN 

LIITEOSIOTA TILAISUUKSISTA JA KOULUTUKSISTA 

TIEDOTTAESSASI 

 

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

 

Tiedot joulukuun kuukausi@postiin tulee toimittaa viimeistään tiistaina 28. 11.  
sähköisesti osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.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 

 

KANSAINVÄLINEN SAVONLINNA -TAPAHTUMAVIIKKO 13.-18.11.2017 

 

Kansainvälinen Savonlinna -tapahtumaviikolla ympäri Savonlinnan kaupunkia järjeste-
tään keskustelutilaisuuksia, liikuntatunteja, yleisöluentoja, dokumenttinäytös, tanssi- ja 
lauluesityksiä, lasten askartelupaja sekä kurdilainen pop up -ravintola ja venäläinen pop 
up -kahvila, joissa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat. Tapahtumat ovat ilmaisia ja avoimia kai-
kille kiinnostuneille. 
 

Tapahtumassa mukana on mm. Gym 42 Oy, Linnalan setlementti ry:n Kansainvälinen 
kohtaamispaikka, Lossiranta Lodge -hotelli, Savonlinnan Burman pakolaisten yhdistys ry, 
Savonlinnan kaupungin Maahanmuuttajapalvelut, Pääkirjasto Joeli, Savonlinnan seudun 
Romanilähetys ry, Savonlinnan seurakunta, Suomen lähetysseura, Suomi-Venäjä -seura 
ja Viittakivi Oy:n Polkuja yhteisöön -hanke.  
 

Tapahtumaviikon virallinen ohjelma julkaistaan viikolla 45. 
 

Kansainvälinen Savonlinna -tapahtumaviikko on osa Kansainvälistyvä ja monikasvoinen 
Etelä-Savo -tapahtumaa, joka järjestetään Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. 
 

Tilaisuuden yhteyshenkilö on Evangelia Antzaka, evangelia.antzaka@setlementti.fi,  
puhelin 050 4421 110 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:evangelia.antzaka@setlementti.fi
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Kuinka tehdään tapahtumia- koulutus 

 

Keskiviikkona 15.11.2017 klo 17.00-20.00 

Riihisaaren maakuntamuseo Savonlinna 

 

Ohjelma 

17.00  tapahtumien ideointia ja kysymyksiä viranomaisille 

18.00  rakennuspäällikkö, Harri Halko, Savonlinnan Kaupunki 

  terveystarkastaja, Mervi Silvennoinen, Sosteri 

18.30  Etelä-Savon pelastuslaitos 

  Etelä-Savon poliisilaitos 

19.00  Kysymyksiä ja keskustelua 

19.20  Asukasloikka Savonlinna-hanke 

  hankekoordinaattori, Tiina Europaeus, Asukasloikka Savonlinna 

19.30  Loppuyhteenveto 

20.00  Tilaisuus päättyy 

 

Ilmoittaudu tilaisuuteen 10.11.2017 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen tiina.europaeus@kolomonen.fi 
 

Lisätietoja: Tiina Europaeus p. 044 700 4571 

mailto:tiina.europaeus@kolomonen.fi
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Unelmien kesätyö-kilpailu 

Kilpailuaika 1.-30.11.2017 

Toteutusaika 1.5-31.9.2018 

Hyvinvointia Savonlinnan kaupunkikeskustan alueen asukkaille 

 

Mistä on kyse? 

Oletko 16-20-vuotias nuori? Sinulla on idea, joka edistäisi kaupunkilaisten viihtyvyyttä, 
aktiivisuutta ja yhdessä tekemistä. Haluat kesälle 2018 kesätyöpaikan, jossa voit  
toteuttaa tätä ideaasi. 
 

Kolme parasta ideaa valitaan toteutettavaksi ja sinä saat Unelmien kesätyöpaikan ide-
an toteutuksessa.  
 

Tee ehdotuksesi Asukasloikka Savonlinna -hankkeelle marraskuun aikana. 
 

Säännöt 
 Olet 16-20-vuotias nuori 

 Idean toteutusalueena Savonlinnan kaupunkikeskusta 

 Valitset kohderyhmän, jonka kanssa haluat työskennellä 

 Esittämäsi idea edistää kaupunkikeskustan asukkaiden hyvinvointia 

 Täytät hakemuksen ja palautat sen 30.11. mennessä 

 

Lisätietoja:  
Tiina Europaeus p. 044 700 4571, tiina.europaeus@kolomonen.fi 

 

Hakulomake ja ohjeet: 
www.asukasloikka.fi 

mailto:tiina.europaeus@kolomonen.fi
http://www.asukasloikka.fi
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PELINEUVOLA TOUR VIIVÄHTÄÄ MYÖS SAVONLINNASSA 
 

Pelineuvola-koulutuksessa tarjotaan nuorten parissa toimiville työntekijöille ajantasaista tietoa rahapelaa-
misesta ja digipelaamisesta. Koulutuspäivän aikana käydään keskusteluja pelaamiseen liittyvistä haitoista, 
ilmiöistä ja mahdollisuuksista.  
 

Koulutuspäivä kello (12-16) koostuu seuraavista osioista: Raha- ja digipelaamisen tieto-osiot, huolen pu-
heeksiotto/case-työskentely, demot pelien hyödyntämisestä ja innovointipajatyöskentely. Tavoitteena on 
tunnistaa ongelmallinen pelaaminen ja toisaalta saada uusia ideoita pelien hyödyntämiseen omassa  
toimintaympäristössä. 
 

PELINEUVOLA TOUR SAVONLINNASSA 

 24.1.2018 Nuorisotalo Posse 
 

Koulutuskiertueen järjestävät yhteistyössä Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä Mieli ry, Pelituki,  
Verke, Digillä Duuniin-hanke (XAMK), Nuorten tieto- ja neuvontatyön Savon Aluekoordinointi ja Po1nt - 
Nuorten portaali paikallisen toimijan kanssa. 
 

Ilmoittautuminen on auki osoitteessa: www.po1nt.fi/pelineuvolatourilmoittautuminen Ilmoittautuminen 
syksyn 2017 koulutuksiin päättyy 10.11. Koulutukset toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään kuusi. 
 

Koulutuksista löytyy lisätietoa Facebookista. 
Tervetuloa! 

http://www.po1nt.fi/pelineuvolatourilmoittautuminen
https://www.facebook.com/events/267456620433197/?fref=ts

