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Kansalaistoiminta nostaa Savonlinnaa  
Savonlinnassa on nyt myönteinen noste useilla eri aloilla. Toki paljon parannettavaakin piisaa, 

mutta esimerkiksi työllisyydessä, kansalaisten aktiivisuudessa, hankemaailmassa ja infran kehitty-
misessä tapahtuu ihan aidosti myönteistä kehitystä. 
 

On totta, että osa väestä on OKL:n lähdön ”krapulassa” vielä hieman alamaissa ja esimerkiksi 
monet yhdistykset kärsivät tällä hetkellä todella kovasta ohjaajapulasta, kun opettajankoulutuksen 
väkeä ei enää ole ryhmiä vetämässä.  
 

Erityisen vahvasti tämä tuli esille useiden urheiluseurojen osalta valmistauduttaessa Savonlinnan 
Hyvinvointimessuihin; ”Emme valitettavasti voi tulla messuille markkinoimaan toimintaamme, kun 
emme saa tällä hetkellä riittävästi ohjaajia edes nykyisten harrastajien ohjaamiseen” tyyppiset 
vastaukset kuuluivat monesta urheiluseurasta perusteluna messuilta poisjääntiin. 
 

Tämä ohjaajapula on meidän suuri yhteinen haaste. Siitä kärsivät urheiluseurojen lisäksi myös 
monet muut yhdistykset sekä myös järjestäytymätön vapaa kansalaistoiminta. Harrastajia, toimi-
joita ja tekijöitä olisi, kunhan olisi riittävästi toiminnan vetäjiä, noita tärkeitä ”primus motoreita” . 
 

Tässä meille suuri yhteinen haaste, johon Savonlinnan kaupungin, Sosterin, Samiedun, Xamkin, 
paikallisten yhdistystoimijoiden ja kaikkien muiden tulee pikaisesti tarttua. 
 

Tämän asian tiimoilta on varmaan tarpeen ”hieman isommat talkoot”, jotka voitaisiin aloittaa jo 
tänä syksynä ja huipentaa ne syyskauden osalta joulukuun 5. päivänä ensimmäistä kertaa yhdes-
sä isommalla porukalla vietettävään Savonlinnan vapaaehtoisten päivään. 
 

Joten eiköhän tartuta porukalla näihin talkoisiin. 

Kuva:  VisitSavonlinna 
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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.  
 

Marraskuun kuukausi@posti tulee taas heti kuun alussa eli tuossa 5. 11. kurmakoilla. Tuohon 
postiin aiottu materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een viimeistään per-
jantaina 26. 10. osoitteella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi


Kuukausi@posti 4. 10. 2018 -3- 

Järjestöavustusta kotouttamiseen 

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 
2019 valtionavustuksen erityisavustuksena jär-
jestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää 
kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. 
Haussa järjestötoiminnan kohderyhmiä ovat hu-
manitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa 
tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja 
nuoret aikuiset.  

 

Haku on avoinna 17.9.–17.10.2018. 
 

Haussa etsitään hankkeita, joiden toiminnan 
avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille oleskelu-
luvan saaneilla lapsille ja nuorille sosiaalisia sil-
toja suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen sosiaali-
siin verkostoihin. Hankkeissa voidaan järjestää 
esimerkiksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa tuki-
henkilö- tai tukiperhetoimintaa, kummitoimintaa 
sekä vertaistuki, tutor- tai mentorointisuhtee-
seen perustuvaa toimintaa. 

 

Hakijoina voivat olla järjestöt, joilla on aiem-
paa kokemusta nuorten tai nuorten aikuisten 
kanssa toimimisesta tai henkilökohtaisten tuki-
palveluiden järjestämisestä, mielellään myös ko-
toutumista tukevasta työstä. 

Hakua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön 
kotouttamisen osaamiskeskus. Hankehaku 
käynnistyy maanantaina 17.9.2018 ja päättyy 
keskiviikkona 17.10.2018. 

 

Hankerahoitusta haetaan täyttämällä hakulo-
make sekä vaaditut liitteet. Hakemukset toimi-
tetaan 17.10.2018 klo 16 mennessä työ- ja elin-
keinoministeriön kirjaamoon joko sähköisenä tai 
paperiversiona. Tieto rahoituspäätöksistä anne-
taan mahdollisimman pian haun päättymisen 
jälkeen. 

 

Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin ja -
lomakkeisiin sekä viime vuonna avustusta saa-
neisiin hankkeisiin kotouttaminen.fi:ssä järjestö-
avustuksen sivulla tässä osoitteessa. 

 

 

 

Kulttuurikohteille Museoviraston tukea 

Museovirasto on julistanut haettaviksi vuoden 
2019 avustukset rakennusten ja kulttuuriympä-
ristökohteiden entistämiseen.  

Avustuksen tarkoituksena on säilyttää arvo-
kasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana 
kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennus-
restauroinnin työtapojen säilymistä. Entistämis-
avustuksia voidaan myöntää kohteen omistajalle 
rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla 
(498/2010) suojeltuihin kohteisiin tai muuten 
merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyt-
tää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista 
asiantuntemusta ja osaamista. 

 Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, 
rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja 
alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, 
rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten 
ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai sii-
hen liittyvien tapahtumien kannalta. Avustetta-
via kohteita voivat olla siten yksittäisten raken-
nusten lisäksi esimerkiksi historialliset puutarhat 
ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muisto-
merkkeineen sekä toisen maailmansodan puo-
lustusvarustukset.  

Avustusten hakuaika päättyy 2.11.2018 klo 
15:00. 

Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Kulttuurirahastosta tukea vaikka  
hoitolaitosten kulttuuritoimintaan 

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto 
myöntää apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen 
työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. 

Hakea voivat kaikki suomalaiset, Suomessa 
asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea 
voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, 
vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kult-
tuuriin. 

Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työsken-
telyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Haun yhtey-
dessä ovat haettavissa myös Eminentia-, Taidet-
ta hoitolaitoksiin- ja Keskusrahaston lisärahoitus 
vaihtuvalle tieteenalalle -apurahat. 

Avustusten hakuaika päättyy 31. 10. 2018. 
Lisää tietoa avustuksista löytyy tältä sivulta. 
 

https://kotouttaminen.fi/jarjestoavustus
https://www.epressi.com/tiedotteet/avustukset-ja-vapaaehtoistyo/avustukset-kulttuurihistoriallisesti-arvokkaille-kohteille-vuodelle-2019-ovat-nyt-haettavissa.html
https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto
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Järjestöt maakunnan kumppanina  
-malleja yhdistysten  
maakunnan rakentamiseen 

Valmisteilla oleva maakunta- sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistus koskettaa koko kan-
salaisyhteiskuntaa. Erityisen suuri vaikutus sillä 
on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimin-
taan. Kuntamarkkinoilla julkaistava opas tarjoaa 
malleja maakunnan ja kansalaistoiminnan väli-
sen kumppanuuden rakentamiseksi ja vahvista-
miseksi. 

Maakunnallisen valmistelutyön tukemiseksi 
tuotetussa käytännönläheisessä oppaassa esitel-
lään, miten kansalaisyhteiskunnan elinvoimai-
suus ja järjestöjen osallistumismahdollisuudet 
turvataan ja millaisia malleja ja työkaluja järjes-
töjen sekä maakunnan tai kunnan välisen kump-
panuuden ja yhteistyön rakentamiseen on ole-
massa. Oppaaseen on koottu yhteistyön hyviä 
käytänteitä ja esimerkkejä kansalaisjärjestöiltä 
ja maakuntavalmistelijoilta eri puolilta Suomea. 

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta 
on kannanotoissaan korostanut, että hallinnon 
rakenteita uudistettaessa kansalaisjärjestöille ja 
-verkostoille on turvattava riittävät toimintaedel-
lytykset. 

Lisää luettavaa tässä linkissä. 
Lataa opas täältä. 
 

Nyt äänestetään vuoden vapaaehtoista 

Kansalaisareena palkitsee tänä vuonna viidettä 
kertaa Vuoden vapaaehtoisen. Kampanjan ta-
voitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan ar-
vostusta ja näkyvyyttä. Palkinnon saaja toimii 
seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan 
lähettiläänä. 

Äänestys alkaa 1.10. klo 8:00 ja päättyy 
31.10. klo 23:59. Arvovaltainen raati valitsee 
Vuoden vapaaehtoisen kymmenen eniten yleisö-
ääniä saaneen joukosta. 

Mukana ehdokkaiden joukossa on myös yksi 
Savonlinnan seudulla pitkään vaikuttanut vapaa-
ehtoinen eli Jarmo Kasanen. Kampanjasivut esit-
televät Jarmon seuraavasti: 

Savonlinnassa ja ympäristökunnissa yli 10 
vuoden ajan ikäihmisille kohdistuvaa auttamis-
työtä, nurmikon ajoa, lehtien haravointia, lumi-
töitä, laitteiden huoltoa yms. 

Vuodesta 2013 lähtien vain miehille järjestet-
tyä ruokakerhoa 9 kertaa kuukaudessa, 5 tun-
tia / kerta. Käyvät palvelutalossa muutaman 
kerran vuodessa makkaran- ja letunpaistossa ja 
tarjoilussa. Työ on kokonaisuudessaan palkaton-
ta eikä matkakulujakaan ole velottu. 

Kokoontumisia ja keikkoja on yhteensä vuo-
dessa liki 100. Jarmo vetäjänä hoitaa tarvikkei-
den hankinnan ja suunnittelun, mikä vie aikaa 
useita tunteja ja päiviä. 

Viikoittain jää 1 tai 2 vapaapäivää. Kokoontu-
miset toimivat sosiaalisena tapahtumana ja an-
tavat vertaistukea vakavien sairauksien ja puoli-
son menettämisen tuoman surun kanssa kamp-
paillessa sekä vaihtelua vaativassa omaishoita-
jan tehtävässä toimiville. 

Jarmo ei ole koskaan säästellyt itseään, vaan 
on auliisti palvellut muita pyyteettömästi omista 
lukuisista sairauksista huolimatta. 

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

Lisätietoja tästä osoitteesta. 
Äänestäminen tapahtuu tässä osoitteessa. 

Kuukausi@posti yllyttää lukijoitaan osallistu-
maan valtakunnalliseen Vuoden 2018 vapaaeh-
toisen äänestykseen sekä pitämään tässä äänes-
tyksessä vahvasti savonlinnalaisen vapaaehtois-
työn puolta. 

 

Palkkatyöläisen asema  
kolmannella sektorilla 

Kolmannella sektorilla tehtävä palkkatyö on 
Suomessa lisääntynyt erityisesti 1990-luvun la-
man ja Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen. 
Tämä selviää Kirsikka Selanderin tutkimuksesta, 
jossa hän selvitti kolmannen sektorin palkkatyön 
määrän kehitystä ja vertasi kolmannen sektorin 
palkansaajien työhy-
vinvointia julkisella ja Jatkuu seuraavalla sivulla > 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/jarjestot-maakunnan-kumppanina-oppaasta-malleja-jarjestoystavallisen-maakunnan-rakentamiseen
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3508
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/0b54b2f4-2cdb-4309-b526-201d866d3ac2?displayId=Fin1607208
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yksityisellä sektorilla työskenteleviin. 
Tästä huolimatta palkkatyötä leimaa vapaaeh-

toistyön organisaatiokulttuuri, joka ei kaikilta 
osin tue palkatun henkilöstön työhyvinvointia. 
Vaikka vapaaehtoistoimintaan pohjautuva orga-
nisaatiokulttuuri tarjoaa työntekijöille runsaasti 
autonomiaa ja työn imun kokemuksia, työ on 
samanaikaisesti kiireistä ja ennakoimatonta. 

– Paradoksaalista on, että korkeasta työn 
imusta huolimatta järjestötyöntekijät raportoivat 
julkisella ja yksityisellä työskenteleviä useammin 
työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvistä 
ongelmista sekä aikeista vaihtaa työpaikkaa, Se-
lander sanoo. 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa kolmannen 
sektorin toivotaan usein osallistuvan hyvinvointi-
palveluiden tuotantoon, ylläpitävän demokraat-
tista järjestelmää sekä aktivoivan kulttuuri-, lii-
kunta- ja harrastustoimintaa. Samalla tutkimuk-
sissa on todettu, että vapaaehtoisten halukkuus 
sitoutua kolmannen sektorin toimintaan on hei-
kentynyt. 

Tutkimus luettavissa tässä osoitteessa. 
 

 Syrjäytymisen synnyn  
arviointiin uusi työkalu  

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja 
Me-säätiön kehittämä työkalu ”syrjäytymisen 
dynamiikasta” auttaa ratkaisemaan syrjään jää-
misen ongelmaa. Sen avulla apu ja tuki voidaan 
kohdentaa sinne, missä vaikutus on suurin.   

 

Syrjäytymisen dynamiikka -datatyökalulla  voi 
katsoa, mitkä tekijät ovat yhteydessä syrjään 
jäämiseen ja missä mittakaavassa syrjäytymi-
nen siirtyy sukupolvelta toiselle. 

 Suomessa on tehty korkeatasoista ja kattavaa 
syrjäytymisilmiötä koskevaa tutkimusta. Meillä 
on paljon tietoa erilaisista yksittäisistä syrjäyty-
misen syistä ja seurauksista. Useat tutkimukset 
ovat hyödyntäneet suomalaisia rekistereitä yk-
sittäisten ilmiöiden käsittelyssä. Me-säätiön ja 

THL:n julkistus ei ole vain yhtä ilmiötä tarkaste-
leva tutkimus vaan uudenlainen kokeileva työ-
kalu, joka osoittaa millaisia yhteyksiä erilaisilla 
syrjäytymisen tekijöillä on toisiinsa.  

Malli havainnollistaa ennennäkemättömällä ta-
valla, kuinka syrjäytymiseen vaikuttavien teki-
jöiden merkitys, mittakaava ja voimakkuus vaih-
televat eri elämänvaiheissa. Työkalusta löytää 
myös kymmenen merkittävintä syrjäytymisen 
riskitekijää ennen kolmeakymmentä ikävuotta. 
Työkalu tarjoaa ensimmäistä kertaa maailmassa 
mahdollisuuden tarkastella yli 20 syrjäytymiste-
kijän yhteyksiä. 

Työkalu on Savonlinnan seudun ensiesittelyssä 
Sosterin sähköisten palvelujen esittelytapahtu-
massa Sosterin C-salissa perjantaina 5. 10. klo 
11.30 - 15.00. Tilaisuus on avoin kaikille Soste-
rin sähköisistä palveluista kiinnostuneille kansa-
laisille, joten joukolla mukaan. 

Työkalu löytyy tästä osoitteesta. 
 

Ikääntyvän tarpeet asumisen 

ja asuinalueiden kehittämisessä. 
Hyvä asuinympäristö tarjoaa muistisairaille tai 

toimintakyvyltään heikentyneille henkilöille mah-
dollisuuden jatkaa totuttua elämäänsä tuen tar-
peista huolimatta. Väestön ikääntyessä tarve ke-
hittää asuinalueiden muisti- ja ikäystävällisyyttä 
kasvaa. Ympäristöministeriön ”Muisti- ja ikäys-
tävällinen asuminen ja asuinympäristö” -opas 
tarjoaa ensimmäistä kertaa maassamme koko-
naisvaltaisen tarkastelumallin ikääntyneen väes-
tön tarpeiden huomioimiseen asuinympäristöis-
sä. 

Oppaassa tarkastellaan muisti- ja ikäystävälli-
syyden kehittämismahdollisuuksia niin olemassa 
olevan asuntokannan, uudisrakentamisen kuin 
iäkkäille suunnattujen asumisratkaisujen osalta. 
Mukana ovat myös asuinalueet palveluineen se-
kä rakennukset ja asunnot lähiympäristöineen. 

Opas löytyy kokonaisuudessaan tästä osoit-
teesta. 

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59451/978-951-39-7532-6_vaitos29092018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://data.mesaatio.fi/syrjaytymisen-dynamiikka/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161060/YO_2018_Muisti_ja_ikaystavall_asuminen_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161060/YO_2018_Muisti_ja_ikaystavall_asuminen_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Savonlinnan Kriisikeskus päätti kutsua kaikki 
ystävänsä jo 10/10-päivän aattona eli tiistai-
na 9.10 klo 16.50 Tallisaareen, Olavinlin-
nan edustalle, iloiseen ryhmäkuvaan, jossa 
kaikki osallistujat valaisevat vihreällä ympäröi-
vää maailmaa.  
Kriisikeskus kutsuukin nyt mukaan kuvatem-
paukseen kaikkia vapaaehtoisia ja muuten 
asiasta kiinnostuneita! Joukolla voimme tuoda 
esille yhteisömme erilaisia toimintamuotoja ja 
hyvää ilmapiiriä, joka sallii ja arvostaa erilai-
suutta! Kuvausajankohdan säästä ei tieten-
kään voi tietää, mutta toisaalta emme anna 
sään meitä estää.  
Jos haluat olla mukana tempauksessa: 
•Tule paikalle Tallisaareen tiistaina 9.10. noin 
klo 16.45, ennakkoilmoittautumisia ei tarvita. 
Mukaan voi ottaa myös puolison tai kaverin 
niin halutessaan. 
•Pukeudu mahdollisimman paljon vihreään, 
jos mahdollista (ei ole pakko!) voit ottaa myös 

muuta vihreää rekvisiittaa mukaan jos haluat. 
•Ota mukaan kännykkäsi, otsalamppu tai jokin muu pieni valaisin (ei ole pakko, mutta käytämme 

valoa ja vihreää kalvoa valaisemiseen, kalvon saat paikanpäällä). 
Säädä mielesi positiiviseen vireeseen! Tämä on yhteinen hauska tempaus, jolla osallistumme pai-

kallisten mielenterveysseurojen valaisukuvakilpailuun. Kuva siis julkaistaan 10/10-päivän iltana 
seuramme some-kanavilla Suomen Mielenterveysseuran ohjeiden mukaisesti ja näin Savonlinnan 
Kriisikeskus on mukana kisaamasta 200 € arvoisesta tablettitietokoneesta. 

 Jos haluat kysyä lisätietoa Valaise Vihreällä –tempauksesta, ole yhteydessä Savonlinnan Kriisi-
keskukseen Piiaan, puhelin 044 9820565 ja sähköposti piia.immonen@slnkriisikeskus.fi 

Valaise vihreällä 

Tule tutustumaan sähköiseen Sosteriin 

Sosterin ja sen yhteistyökumppaneiden sähköi-
siä palveluja esitellään kaikelle kansalle avoi-
messa tilaisuudessa Sosterin C-salissa perjantai-
na 5. 10. klo 11.30 - 15.00. 

Esittelyssä ovat mm: Sosterin sähköinen ajan-
varaus, ISLABin laboratorioajanvaraus, Lasten ja 
nuorten LUUKKU, Terveyskylän tarjoamat virtu-
aalipalvelut, YSSI.FI –palvelualusta, kolmannen 
sektorin sotetukipalvelut osana hoitoketjua ja 
Syrjäytymisen dynamiikka -datatyökalu 

Tilaisuudessa mahdollisuus saada myös vie-
riopetusta sähköisten ja virtuaalisten palvelujen 
käyttöön. Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittau-

tumista. 
Tilaisuudessa on kaksi ennalta sovittua esitte-

lypuheenvuoroa, klo 12.00 Virtuaalisairaalan 2.0 
hankkeen kehittämispäällikkö Pasi Kuosmasen 
puheenvuoro Mitä lisäarvoa www.terveyskyla.fi 
tarjoaa kansalaisille ja ammattilaisille? sekä klo 
13.30 FCG - Flowmedikin asiakkuusjohtaja Tiia 
Ranta-Pereen Kolmannen sektorin sotetukipalve-
lut osana hoitoketjua. 

Lisätietoja: 
Kimmo Käärmelahti 
puhelin 044 741 9820 

sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

mailto:piia.immonen@slnkriisikeskus.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Asukasloikka Savonlinna päätösseminaari 
Asukasloikka Savonlinna -hankkeen päätösta-

pahtuma torstaina 11. 10 2018  XAMKilla osoit-
teessa Savonniementie 6. Vapaa pääsy kaikille 
kansalaislähtöisestä  kaupunkikehittämisestä 
kiinnostuneille.  Päivän ohjelma sisältää lou-
naan ja kahvin. Tervetuloa mukaan! 

 

Työpajoissa teemoina mm: 
Innostus ja motivaatio.  
Osallisuus ja hyvinvointi. 
Savonlinna, meille paras paikka.  
Miten klovnit, koirat tai leivinpaperi liittyvät 

kansalaislähtöiseen kaupunkikehittämiseen?  
Tule kuulemaan ja näkemään, oppimaan, ko-

kemaan ja keskustelemaan. 
 

XAMK Sinisessä salissa toimii koko tapahtu-
man ajan myös avoin kansalaiskahvila. Tule 
pistäytymään, ihmettelemään ja hörppimaan 
kahvit kanssamme. 

Tapahtumaan ilmoittautuminen  8.10. men-
nessä tässä linkissä. 

 Lisätietoja tässä linkissä. 
 

Vapaaehtoistoiminnan pestuumarkkinat 
Vapaaehtoistoiminnan pestuumarkkinat jär-

jestetään torstaina 18.10 klo 16.30-19.00 Jär-
jestötalo Kolomosessa, osoite Pappilankatu 3, 
Savonlinna. 

Tapahtuma on avoin kaikille vapaaehtoistyös-
tä kiinnostuneille sekä vapaaehtoistyötä Savon-
linnan seudulla organisoiville tahoille. 

Tule siis tutustumaan vapaaehtoistyön tarjon-
taan ja toimintamahdollisuuksiin sekä esittele-
mään oman yhdistyksesi/yhteisösi organisoi-
maa vapaaehtoistyötä. 

Lisätietoja ja paikkavaraukset Erjalta p. 044 
571 5920 erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

 

Portaat hankkeen syksyn valmennukset 
Valmennusten ilmoittautumiset avautuvat Ko-

lomosen kotisivuille. Sieltä saat tarkemmin tie-
toa myös valmennuspaikoista.  

Valmennuksista antaa lisätietoa Virpi Leskinen 
virpi.leskinen@kolomonen.fi  

 

Valmentava ote 

Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti työllis-
tävien yhdistysten henkilöstölle, työvalmentajil-
le ja työnohjaajille. Voit osallistua minkä tahan-
sa paikkakunnan valmennuspäivään. 

 

Aika: Savonlinna 6.11.2018, Mikkeli 
28.11.2018 ja Pieksämäki 29.11.2018 klo 9-16. 
Paikat tarkemmin Kolomosen kotisivuilta. 

Kouluttaja: Mira Saitsev, Rastor Kuopio 

Ilmoittautumiset pe 26.10.2018 mennessä. 
15-20 ensimmäistä mahtuu valmennukseen 
mukaan, joten ilmoittaudu hetimiten! 

Valmennus on osallistujille ilmainen, ja sisäl-
tää aamukahvit pikkupurtavineen. Lounas on 
omakustanteinen. 

 

Valmennuksen sisältönä mm: 
Valmentava ote – mitä se on käytännössä? 

Erilaisia ihmisiä – erilaisia vuorovaikutustyylejä. 
Millainen valmentava ote on minulle luontai-
nen? Miten kehitän omaa vuorovaikutustyyliäni, 
jotta osaan kohdata erilaisia ihmisiä? Valmenta-
van otteen ydintaidot ja tavoitteet. Valmenta-
jan rooli, kysymisen ja kuuntelemisen taito. 
Valmentavan otteen harjoittelua; valmennus-
keskustelut, palautetilanteet, ongelmien tavoit-
teellistaminen ja tavoitteen toiminnallistami-
nen. 

Päivä on vuorovaikutteinen ja edellyttää osal-
listujien omaa aktiivisuutta ja mahdollisuutta 
jakaa myös omia kokemuksiaan ryhmälle. 

Kouluttaja Mira Saitsev on yrittäjä, valmenta-
ja, kouluttaja, fasilitoija ja ohjaaja, jonka eri-
tysosaamisalana ovat osallistavat menetelmät, 
valmentava ote johtamisessa ja työyhteisön ke-
hittämisessä sekä erilaisuuden hyödyntäminen 
työyhteisössä. 

 

EFQM laatuvalmennus 

Laatuvalmennus johdattelee laadunhallinnan 
perusteisiin ja antaa perustiedot EFQM-

laatumallista. Valmennus toteutetaan kahtena 
päivänä siten, että ensimmäisenä päivänä pe-
rehdytään laatu- ja prosessiajattelun perustei-
siin sekä laadun kehittämisen työkaluihin ja toi-
sena päivänä harjoitellaan EFQM-mallin käyttöä 

Jatkuu seuraavalla sivulla > 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI9dOPCU6ftu7l9GNVGimdSaCZTaCpZO2lnC6X0e6DmO0xAw/viewform?c=0&w=1
https://asukasloikka.fi/tapahtuma/asukasloikan-paatostapahtuma/
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:virpi.leskinen@kolomonen.fi
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käytännössä. Valmennus kytketään alusta asti 
työllisyystoimintaa harjoittavien yhdistysten 
käytännön toimintaan inspiroivien esimerkkien, 
keskustelujen ja harjoitusten kautta.  

Valmennus on kohdistettu Etelä-Savon työllis-
tävien yhdistysten johdolle ja laatuorganisaa-
tiolle (laatutiimi, laatupäällikkö tms). Etusijalla 
ovat Portaat-hankkeen laatukartoitukseen osal-
listuneet järjestöt.  

Valmennus on osallistujille ilmainen, ja sisäl-
tää molempina päivinä aamukahvit pikkupurta-
vineen. Lounas on omakustanteinen. 

 

Aika:  
10.12.2018 klo 10.00-16.00 

11.12.2018 klo 10.00-15.00 

 

Paikka: Mikkeli (paikka tarkemmin Kolomo-
sen kotisivuilla). 

 

Ilmoittautumiset pe 23.11.2018 mennessä. 
20 ensimmäistä mahtuu valmennukseen mu-
kaan, joten ilmoittaudu hetimiten! 

 

Kouluttajana toimii laadun ja yritysvastuun 
asiantuntija YTM Niina Suuronen/ Responsia 
Quality Solutions Ky, jolla on laaja kokemus 
myös järjestöjen laadun kehittämisestä, strate-
giatyöskentelystä ja työllisyyden hoidon parissa 
toimivien järjestöjen toiminnasta. 

 

Ankkuritoimintaa käynnistämään 

Valtakunnallinen Ankkuritoiminta laajenee Sa-
vonlinnaan lokakuun 2018 alussa. Savonlinnan 
Ankkuritoiminnan esittely- ja pajatyöskentely-
päivä keskiviikkona 31. lokakuuta kello 10.00 – 
15.00 Talvisalon koulun HEIKINPOHJAN TOIMI-
PISTEEN auditorio, Kuninkaankartanonkatu 7, A
-osa, 57100 Savonlinna. 

Aamupäivällä kuulemme, mitä lisäresurssia 
Ankkuritiimin poliisi tuo tullessaan kohderyh-
män parissa työskentelevän verkoston työsken-
telyyn. Iltapäivällä jatketaan pajatyöskentelynä 
eri teemoin nimetyissä ryhmissä.  

Ankkuri-päivän ohjelmassa mm. 
Avauspuheenvuorot, kaupunginjohtaja Janne 

Laine ja Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu 
Peitsaro. 

Ankkuritiimin esittely ja Ankkuritiimin poliisin 
sekä Itä-Suomen Ankkuritoiminnan koordinaat-
torin esittäytymiset 

Pajatyöskentely. 
Loppuyhteenveto ja päätössanat. 
 

Ilmoittautuminen ja erityisruokavaliopyynnöt 
16. lokakuuta mennessä osoitteessa. 

Lisätietoja käytännön järjestelyistä saa Seija 
Hytöseltä, puhelin 044 417 4044 ja sähköposti 
seija.hytonen@savonlinna.fi 

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

SAVONLINNAN ASUNNOTTOMIEN YÖ 

17. 10. 2018 klo 15 - 20 

 
Olavinkadun ja Tulliportinkadun 
kiertoliittymän vieressä olevalla  

uudella puistoalueella 
ja aukiolla.  

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f12f04a2-319c-48dc-9084-a54a65b8b7cd?displayId=Fin1579102
mailto:seija.hytonen@savonlinna.fi
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Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma  
esitellään marraskuun seminaarissa 

Kuva:  Riitta Kärkkäinen 

Etelä-Savo on toi-
nen maakunta, jo-
ka saa oman kult-
tuurihyvinvointi-
suunnitelman. En-
simmäinen tehtiin 
viime vuonna Pir-
kanmaalla. 

Kulttuurihyvin-
voinnilla tarkoite-
taan kulttuurin ja 
taiteen mahdolli-
suuksia edistää 
terveyttä ja hyvin-
vointia läpi elä-
mänkaaren. Kult-
tuurihyvinvointi on-
kin kehittyvä ja 
nouseva tulevai-
suuden ala. 

Etelä-Savossa kulttuurihyvinvointisuunnitel-
maa on tehty syksystä 2017 lähtien useissa 
työryhmissä ja työpajoissa. Suunnitelmaluon-
nosta on voinut kommentoida internet-kyselyn 
kautta. Työryhmiin, työpajoihin ja kyselyyn 
osallistui yli 300 eteläsavolaista. 

-Työtä on tehty paljon ja yhteishenki on ollut 
hyvä yhteisen asian äärellä, iloitsee koordi-
naattori Taru Tähti Etelä-Savon maakuntaliitos-
ta. 

 

Paneelista panoksia tulevaan 

Marraskuun seminaarissa kerrotaan, mikä on 
maakunnan kulttuurihyvinvoinnin nykytila ja 
paneelikeskustelussa pohditaan, miten tilan-
netta kehitetään jatkossa. 

- Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus tulla keskus-
telemaan panelistien kanssa ja etsimään rat-
kaisuja, joilla tehty suunnitelma viedään käy-
täntöön, painottaa Tähti. 

Ilahduttavaa on runsas paikallisten hyvien 
käytäntöjen määrä, ja seminaarissa niitä esi-
tellään peräti kymmenen. 

Seminaaripäivän päättää taidekävely keskus-
sairaalassa, jossa voi tutustua taidekoordinaat-

toreiden johdolla prosenttiperiaatteen käyttä-
miseen.  

- Olemme täällä Etelä-Savossa jo täysillä mu-
kana alan kehityksessä, kehuu Tähti. 

Kulttuurihyvinvointi Etelä-Savon maakunnas-
sa -seminaari 12.11.2018 klo 12-16 Mikkelin 
keskussairaalan auditoriossa, Porrassalmenka-
tu 35.  

 

Ilmoittautuminen tapahtumaan tässä linkissä. 
 

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 
on laadittu Etelä-Savon maakuntaliiton koordi-
noimassa Hyvinvointia kulttuurista Etelä-

Savoon -hankkeessa, joka on yksi OKM:n ra-
hoittamista Prosenttitaiteen periaatteen laajen-
tamisen kärkihankkeista.  

 

Lisätietoa Hyvinvointia kulttuurista Etelä-

Savoon -hankkeesta saat hankkeen verkkosi-
vulta ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Face-
bookista.  

SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 

Jatkuu seuraavalla sivulla > 

https://www.lyyti.fi/reg/Kulttuurihyvinvointi_Etela-Savossa
https://www.esavo.fi/hyvinvointia-kulttuurista-etela-savoon
https://www.esavo.fi/hyvinvointia-kulttuurista-etela-savoon
https://www.facebook.com/hyvinvointiakulttuuristaesavo/
https://www.facebook.com/hyvinvointiakulttuuristaesavo/
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SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 

Etelä-Savon Strategiapajat syksyllä 2018 

 

Etelä-Savon maakunnan yhdistysaktiivit ko-
koontuvat yhteen työstämään yhteistä tulevai-
suutta strategiatyöpajoissa. 
Keväällä ehdittiin jo pitämään 
muutama työpaja, mutta 
suurin osa pajoista järjeste-
tään tulevan syksyn aikana. 

Jokaisessa kunnassa pide-
tään työpaja, jossa paikallis-
ten yhdistysten kanssa työs-
tetään yhteisen strategian si-
sältöjä.  

Työpajojen teemana ovat 
yhdistysten toimintaedelly-
tykset, yhdistysten välinen 
yhteistyö, asema hyvinvoin-
nin palvelumarkkinoilla, 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: 

Sulkavalla keskiviikkona 17.10.  klo 16.30 - 
20.00 Valtuustosalissa, osoite 
Kauppatie 1. 
Rantasalmella keskiviikkona 
21.11. klo 16.30 - 20.00 Val-
tuustosalissa, osoite Poikkitie 
2. 
Koko maakunnan strategia-
pajojen yhteenvetotilaisuus 
järjestetään Juvalla 
31.1.2019 klo 15.00 - 17.00. 
Strategiatyötä viedään eteen-
päin Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen yhteistyö-
ryhmän (SYTY Etelä-Savo) 
kanssa. Lisätietoja hankkeen 

tiimoilta antavat Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry:ssä toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja, 
sähköposti sirpa.kolistaja@kolomonen.fi ja pu-
helin 0500 691 574 sekä Järjestö 2.0 hank-
keessa Anita Hahl-Weckström,  
sähköposti anita.hahl-weckstrom@soste.fi, pu-
helin 044 770 0491  ja Tuula Narvola, sähkö-
posti tuula.narvola@soste.fi, puhelin 044 340 
1817  

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

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

Savonlinnan Kylät ry kerää tiedostoa kaikista Savonlinnassa olevista 
kylä- ja seurataloista sekä muista vastaavista tiloista, jotka ovat edul-
lisesti alueen asukkaiden käytössä.  

Akuutti tarve tietojen keruuseen syntyi Savonlinnan kaupungille teh-
tävän ”kiinteistöverohelpotuksen” osalta, mutta toki tietoja tarvitaan 
muuhunkin, kuten esimerkiksi talojen markkinointiin kiinnostuneille 
käyttäjille. 

Kiinteistöveron vapautusanomukseen liittyvä vastausaika päättyy 
10. 10. 2018. Kyselyyn voi vastata tässä osoitteessa. 

https://savonlinnankylat.yhdistysavain.fi/ajankohtaista/kylatalokartoitus/
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ILTAPÄIVÄ SAIRAALASSA 

TAI AINAKIN SOSTERIN C-SALISSA 

Keskiviikko 7. 11. klo 12-15 

 

Esillä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n  
toiminnat ja hankkeet  

• YSSI –hakemisto ja kalenteri 
• Vapaaehtoistyön palvelukeskus 

• OLKA-toiminta 

• Pop up-vapaaehtoistoiminta 

• Asukasloikka Savonlinna-, 
KultRinki- ja Portaat– hankkeet 

Järjestää: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

 

Lisätietoja: 
 Kimmo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820 

Kutsumme mukaan myös yhteistyökumppaneidemme  sellaisia ESR, leader yms. 
hankkeita, joiden arvelette kiinnostavan Sosterin monimuotoista sote-

ammattilaisten joukkoa. Ottakaa siis yhteyttä ja tulkaa mukaan. 



Kuukausi@posti 4. 10. 2018 -14- 



Kuukausi@posti 4. 10. 2018 -15- 



Kuukausi@posti 4. 10. 2018 -16- 



Kuukausi@posti 4. 10. 2018 -17- 



Kuukausi@posti 4. 10. 2018 -18- 



Kuukausi@posti 4. 10. 2018 -19- 



Kuukausi@posti 4. 10. 2018 -20- 


