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Parahin kuukausi@postin selailija. 
Olemme vauhdilla siirtymässä kohti valoisam-

paa vuodenaikaa. Talvijäistä on vielä hetki ai-
kaa (varovaisesti) nauttia. Lunta löytyy vielä 
suksien, lumikenkien ja lumilautojen alle. Jää-
täkin löytyy vielä ainakin pihoilla ja jalkakäytä-
villä kenkien, ja toivottavasti myös Savonlinnan 
kaupungin ja Sosterin lahjoittamien liukuestei-
den alle. 

Vauhdilla talvi kuitenkin menettää otetaan ja 
siirrymme kohti valoisampia aikoja ja uutta 
kasvukautta. Toivottavasti luonnon lisäksi myös 
kansalaistoiminnan alueella. 

Merkkejä tästä kansalais- ja yhdistystoimin-
nan uudesta ja vahvemmasta  ajasta on ympä-

rillämme kunhan vaan huomaamme ne ja an-
namme niille tilaa.  

#savonlinnanousuun on pitkälti asennekysy-
mys. Aina löytyy surkuteltavaa ja valitettavaa, 
jos valittaa haluaa. Mutta aina löytyy myös on-
nistumisia, hyviä kohtaamisia ja ilon aiheita 
kunhan antaa itselleen luvan nähdä ne. 

Menestykset, voitot ja myönteiset kokemuk-
set ovat pitkälti henkimaailman asioita. Se, mi-
kä jollekin pessimistille on ”taas tilaisuuteen tuli 
vain kuusi ihmistä” on optimistille ”olipa muka-
va kokoontua turvallisesti samaan asiaan sitou-
tuneiden ihmisten kesken”. 

Suuri ei aina ole kaunista. Toteaa liki 130 ki-
loinen mies. 

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY 

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna 

Puhelin: 044 713 1095, Sähköposti: kolomonen@kolomonen.fi 

Kevät on uuden kasvun aikaa 
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Kuukausi@postin osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri tapahtu-
miemme osallistujalistoilta. Jos koet olevasi tällä postituslistalla aiheetta, niin ilmoita siitä sähköpostitse 
osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi ja poistamme sinut pyynnöstäsi postituslistalta. Pyydämme 
anteeksi, mikäli tämän ”kieltosi” jälkeen ”putkahdat” uudestaan kuukausi@postin saajaksi, sillä täyden-
nämme listaa koko ajan yhdistysten ja yhteisöjen kotisivuilta ja muista vastaavista lähteistä. Toivomme 
kärsivällisyyttä näissä osoiteasioissa. 
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 huhtikuun puolivälissä ja siihen tarkoitettujen aineistojen ja juttujen 

materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een viimeistään perjantaina 5. 4. 2019 osoit-
teella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Helmikuun kuukausipostissa 15. 3. 2019 
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Tule tekemään Savonlinnan Syystulia  
Savonlinnan Syystulet -tapahtuma järjeste-

tään 6.-8.9.2019 Savonlinnan kaupunkikeskus-
tan alueella. Savonlinnan Syystulien näyttävin 
toimintapäivä on lauantai 7. 9. 2019, jolloin Sa-
vonlinnan Asukasloikka -seuraava askel -
hanke tuensiirtohankkeineen toteuttaa oman 
monituntisen tapahtumaosuutensa, joka hui-
pentuu illan pimetessä toteutettavaan kelluvien 
lyhtyjen uittamiseen. 

Savonlinnan Syystulien lauantain ohjelmako-
konaisuuteen kuuluu myös Mahdollisuuksien 
Tori -tapahtumakokonaisuus, jonka teemana 
tänä vuonna on vastuullinen kauppa. Tuon tee-
man puitteissa esitellään niin lähikauppaa, luo-
mua, reilua kauppaa ja muita sellaisia kaupan 
muotoja, joilla kansalainen voi vaikuttaa esi-
merkiksi ilmastonmuutokseen, lapsityövoiman 
käyttämiseen tai köyhyyden vähentämiseen. 

Varmoja Savonlinnan Syystulien tapahtuma-
osuuksia ovat myös Riihisaaren ympäristöön 
kohoava perjantai-iltapäivästä sunnuntaihin 
ajoittuva Keskiaikatapahtuma markkinoi-
neen sekä Riihisaaresta satamaan ja torille läh-
tevän puistotien varteen asettuva Kansalais- 
ja harrastustoiminnan sekä käsityöläisten 

esittelyosuus. Tämä rantapuiston tapahtuma-
osuus on avoinna ainakin lauantaina 7. 9., mut-
ta mikäli toimijoilla riittää mielenkiintoa, on tä-
mäkin tapahtumaosuus mahdollista toteuttaa 
jopa keskiaikatapahtuman mittaisena.  

 

Savonlinnan Syystulien ”kokoonjuoksi-
jaksi” lupautunut Savonlinnan Seudun Ko-
lomonen ry kutsuu maanantaina 25. 3. klo 
18.30 kaikki tapahtuman toteutuksesta 
kiinnostuneet yhdistykset, yritykset ja yk-
sityiset toimijat yhteiseen suunnittelutilai-
suuteen Järjestötalo Kolomoseen, Pappi-
lankatu 3. 

Mukaan toivotaan laajasti yhdistyksiä, 
yksityisiä toimijoita, tapahtumakokonai-
suudesta kiinnostuneita yrityksiä ja muita 
mahdollisia yhteistyökumppaneita ja toi-
mijoita. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

15. 3. 2019 
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Nyt tarvitaan roppakaupalla 

JA 

TÄYTÄ YSSIÄ - KÄYTÄ YSSIÄ 

WWW.YSSI.FI 

 

YSSI.FI -palvelualusta on löytänyt käyttäjän-
sä, palvelualustalla vierailee kuukausittain noin 
12 000-13 000 kävijää. Vierailujen kasvanut 
määrä on lisännyt palautteen, valitettavasti 
myös kielteisen palautteen, määrää; olemme 
saaneet kritiikkiä siitä, että YSSI.FI -palvelu-

alustasta ei löydy kattavaa kuvaa paikallisesta 
tapahtuma-, harrastus– ja vertaistukitoiminnas-
ta.  

Esimerkiksi YSSI.FI -palvelualustan harrastus-
toiminnan osuudet ammottavat tyhjyyttään, 
vaikka esimerkiksi liikunta-alan yhdistyksiä, yri-
tyksiä ja kaupungin vapaa-aikatointa on yritetty 
innostaa tiedottamaan toiminnoistaan YSSI.FI -
palvelualustan kautta. 

YSSI.FI -palvelualustan käytön helpottamisek-
si on nyt laadittu kätevä video, jolla on helppo 
oppia YSSI.FI -palvelualustan käyttäjäksi. Tämä 

opasvideo löytyy tästä YSSI.FI -palvelualustan 
OHJEET-kohdasta ja tästä osoitteesta. 

YSSI.FI -palvelualustan toiminnot ja palvelut 
ovat vahvasti esillä myös Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry:n sähköisen viestinnän koulutuk-
sessa tulevan huhtikuun aikana.  

Koulutusilta 4. 4. 2019 on kokonaisuudessaan 
pyhitetty YSSI.FI –palvelualustan tutkiskeluun 
ja opiskeluun. Koulutukseen ilmoittautuminen 
tulee tehdä 22. 3. 2019 mennessä osoitteeseen 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin 044 741 9820 

Sposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

YSSI.FI kaipaa harrasteita 

15. 3. 2019 
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry järjestää 
yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa  
käynnistyville ja käynnissä oleville STEA:n ja 
ESR:n Savonlinnan seudun hankkeille yhteis-
työssä Sosterin kanssa yhteisen esittely- ja ver-
kostoituistilaisuuden. 

Näin vahvistamme eri hankkeiden ja toiminto-
jen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta sillä maan-
tieteellisellä alueella ja sisältöalalla, johon avus-
tusta on myönnetty. 

Tilaisuus pidetään Sosterin C-salissa tiistaina 
2. 4. klo 10.00-13.00. Tapahtuman luonne on 
ennen kaikkea pienmessutyyppinen, jossa eri 
hankkeet omissa esittelypöydissään tekevät työ-
tään ja toimintaansa tunnetuksi. 

Tapaamiseen on ilmoittautunut jo mukava 
määrä hankkeita ja toimijoita, joilla varmasti on 
palvon annettavaa sekä alueen muille toimijoille 
että hankkeiden yhteistyöverkostoon. 

Mutta vielä ehtii mukaan, ilmoittautumisia 
hankkeilta ja muuten toimintaansa tukea esi-
merkiksi ESR-rahoituksesta, Leader-
rahoituksesta tai STEA:lta saaneilta yhdistyksiltä 
ja yhteisöiltä otetaan vastaan sähköpostitse 
osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
torstaihin 28. 3. 2019 saakka. 

 

Tutustujiksi 2. 4. tilaisuuteen kutsutaan 
sankka yhteistyökumppaneiden joukko 

Hankemessun vierailijoiksi on kutsuttu STEA– 
ja ESR-hankkeiden todennäköisiä paikallisia yh-
teistyökumppaneita Sosterin ja paikallisten yh-
distysten lisäksi mm. Savonlinnan kaupungilta, 
Samiedusta, XAMKilta, alueen muista oppilaitok-
sista sekä muiden vastaavien toimijoiden jou-
kosta. Lisäksi uskomme, että hankkeiden ja toi-
mintojen keskinäinen tutustuminen ja verkostoi-

tuminen sekä hanketyöntekijöiden yhdessäolo 
tuo lisäpotkua itse kunkin työskentelyyn. 

 

Vihdoin kootaan myös 

yhteinen hankerekisteri 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on ottanut 

vastaan haasteen alueellisen ”hanketietopankin” 
kokoamisesta ja hankkeiden välisen yhteistyön 
ja yhteydenpidon sekä muun synergiaedun lisää-
misestä. 

Kysely on ollut avoimena tammikuun kuukausi-
postista lähtien ja muutamat hankkeet ovat jo 
päivittäneet tietonsa tähän hankerekisteriin. 
Mutta valitettavan monen hankkeen tiedot tuos-
ta tietokannasta edelleen puuttuvat. 

Toivomme, että jokainen hanketoimija täyttää 
pikaisesti omalta osaltaan tietonsa tästä osoit-
teesta löytyvän kyselyyn ja toimittaa näin koot-
tavaan Savonlinnan seudun ”hanketietopankkiin” 
perustiedot omassa hallinnoinnissaan olevasta 
hankkeesta. 

Ensimmäisen kerran tämän kyselyn tuloksia 
hyödynnetään edellä esitellyn tapahtuman kut-
sulistana. Tallentamalla hankkeenne tiedot re-
kisteriin, varmistat suoran henkilökohtaisen kut-
sun omalle hankkeellesi tähän tilaisuuteen.  

Hankerekisteriä hyödynnetään myös hanke-
työntekijöiden yhteistyön kehittämisessä, yhteis-
ten tilaisuuksien ja koulutusten järjestämisessä 
sekä hanketyöntekijöiden työhyvinvoinnin ylläpi-
dossa. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Hankkeet kohtaavat kumppaninsa 

Sosterissa heti aprillipäivän jälkeen... 

...olethan sinäkin paikalla 

15. 3. 2019 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Sähköisen 

viestinnän 

koulutusta 

tarjolla 

 

Savonlinnan Seudun Kolo-
monen ry:n loppuvuodesta 
2018 toteuttamassa yhdis-
tyskyselyssä yhdeksi koulu-
tustoiminnan toiveteemois-
ta nousi sähköisen viestin-
nän koulutus. 

Nyt vastaamme tähän 
haasteeseen ja järjestämme 
huhtikuun alussa neljän il-
lan sähköisen viestinnän 
koulutuskokonaisuuden Jär-
jestötalo Kolomosessa. 

 

Koulutuskokonaisuus aloi-
tetaan maanantaina 1. 4. klo 18.00 pohti-
malla yhdistyksen viestinnän ja tiedotuk-
sen haasteita, käytettävissä olevia mahdolli-
suuksia ja välineitä sekä myös viestimme sel-
keyttämistä ja toimintojemme muotoilua sellai-
siksi kokonaisuuksiksi, jotka kiinnostavat kansa-
laisia. Erityisen tärkeää tämä palvelumuotoilu on 
yhdistyksille siksi, että ”kilpaileva tarjonta” osaa 
jo tehdä itsensä houkuttelevasti esille. 

 

Toinen koulutusilta järjestetään Järjestötalo 
Kolomosessa keskiviikkona 3. 4. klo 18 alka-
en ja tuolloin keskitytään niihin ohjelmiin 
ja laitteisiin, joita yhdistyksen viestinnässä 
ja markkinoinnissa on hyödynnettävissä. 
Samalla tutustutaan myös tämän alan tarjon-
taan Savonlinnassa sekä myös saatavaan tu-
keen, yksilöopastukseen ja ohjaukseen. 

 

Kolmas koulutusilta järjestetään Järjestötalo 
Kolomosessa torstaina 4. 4. klo 18 alkaen, ja 
tämä ilta keskittyy YSSI.FI –palvelualustan 
tarjoamiin mahdollisuuksin. Illan jälkeen 
osallistujat osaavat käyttää ja hyödyntää YS-
SI.FI –palvelualustan yhdistyshakemistoa, ta-
pahtumakalenteria ja harrastus– ja vertaistuki-
toimintojen esittelyosuuksia. 

 

Viimeinen eli neljäs koulutusiltajärjestetään 
Järjestötalo Kolomosessa maanantaina 8. 4. 
klo 18 alkaen ja tässä illassa keskitytään 
erityisesti some-viestintään sekä esimer-
kiksi verkkolehtien sivuilla käytävään kes-
kusteluun. Asiaa tutkaillaan sekä ulkoisen että 
myös yhdistyksen sisäisen viestinnän näkökul-
masta esimerkiksi facebookin suljettujen ryh-
mien tai WhatsApp -viestinnän näkövinkkelistä. 
Illassa ammennetaan myös oppia esimerkiksi 
yhdistyksen järjestämien tilaisuuksien striimaa-
misesta verkkoon. 

 

Koulutustilaisuuksiin voi ilmoittua ”koko sarja-
na” tai vain johonkin yksittäiseen koulutusiltaan. 
Ilmoittautumiset tapahtuvat sähköisesti osoit-
teeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi ja 
ilmoittautuminen päättyy perjantaina 22. 3. 
2019. 

 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Nyt sähköistetään viestejä 

15. 3. 2019 
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Savonlinnan Hyvinvointisuunnitelma 
vuosille 2019-21 on valmistumassa hyvää 
vauhtia. 

Hyvinvointisuunnitelman luonnos on nyt 
lausuntokierroksella ja myös kolmannen sekto-
rin toimijoita toivotaan mukaan aktiiviseen 
osanottoon lausuntojen laatimiseksi. 

Koska ohjelmaluonnos sekä lausuntopyynnöt 
on julkaistu Savonlinnan kaupungin sivuilla 
”avoimena kutsuna antaa lausuntoja” tästä tär-
keästä suunnitelmasta, niin toivottavasti mah-
dollisimman moni käyttää lausunto-oikeuttaan 
9. 4. 2019 mennessä aktiivisesti hyväksi. 

 

Isoa lausuntoa työstetään isolla joukolla 

Mikäli joku yhdistys, yhteisö, yritys tai yksi-
tyinen toimija ei kuitenkaan halua lähteä laati-
maan omaan lausuntoa Savonlinnan vuosien 
2019-21 hyvinvointisuunnitelmasta, niin Sa-
vonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Sosteri tar-
joavat perjantaina 12. 4. 2019 yhteisen työpa-
jan lausunnon työstämiseen. 

Ajatuksena on koota yksi useiden toimijoiden 
ja asiantuntijoiden yhteinen lausunto lopullises-
ti kesäkuun 2019 alussa Savonlinnan kaupun-
ginvaltuustossa käsiteltävään hyvinvointisuun-
nitelman nykyiseen versioon. 

Työpaja järjestetään Sosterin C-salissa, 
osoite Keskussairaalantie 6, perjantaina 
12. 4. 2019 klo 9.00-12.00.  

Ilmoittautuminen työpajaan tapahtuu sähkö-
postitse Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:een 10. 4. 2019 mennessä osoitteeseen 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Yhteisen lausuntotyöpajan ideana on hioa 
mahdollisimman laadukas lausunto ja saada 
myös tälle lausunnolle painoarvoa niin, että sii-
nä esitettävät asiat otetaan huomioon Savon-
linnan Hyvinvointisuunnitelman 2019-21 jatko-
valmistelussa ennen kesäkuun valtuustokäsit-
telyä. Samalla haetaan myös vahvaa sitoutu-
mista hyväksyttävän Savonlinnan Hyvinvointi-

suunnitelman toteutukseen, sillä kaupunkilais-
ten hyvinvoinnin parissa tehtävä työ ja toimin-
ta tulee vaatimaan Savonlinnan kaupungin ja 
Sosterin lisäksi myös useiden yhteistyökump-
paneiden panosta. 

 

Painopistealueet pinnalla 

- mutta myös uusia linjauksia tarvitaan 

Savonlinnan Hyvinvointisuunnitelmassa pin-
nalla on kaupunginvaltuuston aiemman paino-
pisteasettelun mukaan ennen kaikkea      
 Lapsiperheiden ja lasten ja nuorten hyvin-

voinnin edistäminen. 
 Aktiivinen työllisyyden ja elinvoimaisuu-

den edistäminen, positiivinen työpaikka-
kehitys. 

 Ikääntyvän väestön aktiivinen ja turvalli-
nen elinympäristö. 

 Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman 
laatiminen osana hyvinvointisuunnitelma. 

Näiden painopistealueiden lisäksi hyvinvointi-
suunnitelman valmistelutyössä ovat esiin nous-
seet myös työikäisten hyvinvointi, mielenter-
veys– ja päihdeongelmien ehkäisy, ympäristön 
ja hyvinvoinnin syy-yhteydet sekä liikunnan 
lisäksi myös esimerkiksi kulttuurin ja muun ak-
tiivisen harrastustoiminnan merkitys hyvinvoin-
nille. 

Tervetuloa siis Savonlinnan Hyvinvointi-
suunnitelmaan lausuntoa muokkaavaan 
työpajaan 12. 4. Sosterin C-saliin. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

Työstetään
Savonlinnan 

hyvinvointis

15. 3. 2019 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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EUROOPPA päivänä  
annetaan veden  
solista sieluun 

 

Eurooppa päivän 2019 teemana on tänä vuonna Saimaan hyvää tekevä voima. Mie-
lenkiintoisen koulutuskattauksen tavoitteena on innostaa asukkaita ja yhdistyksiä 
kansalaislähtöisen kaupunkikehittämiseen. Lisäksi tapahtuma antaa aloitusloikan Sa-
vonlinnan Blue Care toimintaan; miten Saimaan hyvää tekevä perintö viedään nykyai-
kaan. Tapahtumassa esitellään myös Asukasloikka Savonlinna -seuraava askel -
ja muita ESR-rahoitteisia hankkeita. 

 

Tapahtumapaikkana on vanha tuttu Olavinlinna ja päivälle on järjestetty mielenkiin-
toisia alustuksia ja ohjelmaa klo 10-15 välisenä aikana. Olethan mukana Eurooppa-
päivänä 9.5.2019, sillä siellä luontodokumentaristi ja kirjailija Kimmo Ohtonenkin on! 

 

Ilmoittautuminen Eurooppa päivään avataan huhtikuun alussa, samaan aikaan voi 
myös varata esittelypaikan hanketorilta.  

Lisää tietoa Asukasloikka Savonlinna -seuraava askel –hankkeesta Virpi Leski-
nen virpi.leskinen@kolomonen.fi ja Jonna Hoppania jonna.hoppania@kolomonen.fi 

15. 3. 2019 

mailto:virpi.leskinen@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
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Asukasloikka Savonlinna - seuraava askel -hankkeen  
tapahtumatukea on tälle vuodelle haettu todella hyvin, ja nyt katse  

kannattaakin suunnata jo vuoteen 2020. Ryhtykääpä siis suunnittelemaan  
tapahtumia, jotta Asukasloikan tapahtumakalenteriin saadaan kaupungin 

viihtyvyyttä ja osallisuutta lisäävää aktiivisuutta myös ensi vuonna. 
 

Lisätietoja: virpi.leskinen@kolomonen.fi ja jonna.hoppania@kolomonen.fi 

Nyt on juuri oikea aika!  

mailto:virpi.leskinen@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
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Yhdistysten kevättori järjestetään tänäkin 
vuonna Savonlinnan kauppatorilla lauantaina 
25.5 klo 9-14. 

Tapahtumaan toivotaan aikaisempaa enemmän 
toiminnallisuutta ja elävyyttä houkuttelemaan 
kansalaisia tutustumaan kansalaistoimintaan ja 
osallistumaan yhteisöllisyyden rakentamiseen 
Savonlinnassa.  

Paikkahinnat ovat Kolomosen jäsenyhdistyksil-
tä 10 € sekä muilta yhdistyksiltä ja järjestöiltä 
20 €. Mikäli esittelypaikkaan tarvitaan sähkö, on 

sähköliittymän hinta 5 €. 
Paikkavaraukset ja ilmoittautumiset 18. 3. al-

kaen osoitteeseen: 
 maarit.kosonen@kolomonen.fi 
 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Erja Järvisalo 

Puhelin: 044 571 5920 

Sähköposti: erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
 

Yhdistystorille ilmoittautuminen alkaa 

Vapaaehtoistyön perusvalmennus järjestetään 
21.3-14.4 Järjestötalo Kolomosessa os. Pappi-
lankatu 3, Savonlinna. Tarkempi aikataulu ja 
ohjelma löytyy seuraavalla sivulla olevasta il-
moituksesta. 

Kuten ohjelmastakin ilmenee, valmennukses-
ta voi ”erikoistua” eri toimijoiden vapaaehtois-
työhön, OLKA-toimintaan tai vapaaehtoistyön 
”Pop up” -toimijaksi. 

Kurssi on maksuton ja toteutuu, mikäli val-
mennukseen ilmoittautuu vähintään 10 osallis-

tujaa.   
Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 19. 3. 

sähköpostitse maarit.kosonen@kolomonen.fi  
 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Erja Järvisalo 

Puhelin: 044 571 5920 

Sähköposti: erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

Vielä ehtii vapaaehtoistyön valmennukseen 

15. 3. 2019 

mailto:maarit.kosonen@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:maarit.kosonen@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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 SAVONLINNAN HYVINVOINTIMESSUT  
MONIPUOLISEMPANA KUIN MILLOINKAAN 

SAVONLINNAN HYVINVOINTIMESSUT YLPEÄNÄ ESITTÄVÄT: 
 
YSSI.FI -palvelualustan esittelemät toiminnot koko laajuudessaan; harrastustoiminta,  
tapahtumakalenteri, vertaistukitoiminta, vapaaehtoisten välityspalvelu, kotiin tuotavat palvelut… 

 

Asukasloikka Savonlinna - seuraava askel -hankkeen toiminta ja tuensiirtohankkeet  
kaikessa monipuolisuudessaan ja kirjossaan. 
 

Uusi lenkki Kansalaisareena ry:n valtakunnalliseen Vapaaehtoistoiminnan messujen ketjuun.  
Vuosittain vastaavat messut on järjestetty Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. 
 

Activity Maker Run eli kotoisammin Tolokuton ryntäys on ensimmäistä kertaa järjestettävä  
kaksipäiväinen este- ja hidastejuoksutapahtuma työpaikkaporukoille, koulu- ja oppilaitosluokille,  
yhdistyksille, perhejoukkueille ja yleisesti kaikille, joilla on tahto kisata leikkimielisesti estejuoksulenkillä. 
 

Perinteisessä Hyvinvointimessu -osuudessa entistä monipuolisempi katsaus kaikkeen siihen yhdistysten,  
yritysten, yhteiskunnan ja muiden yhteisöjen hyvinvointitarjontaan, jota Savonlinnan seudulla on tarjolla. 
 

Savonlinnan Hyvinvointimessujen esittelypaikkojen myynti käynnistyy 1.4.2019. 
Lisätietoja tapahtumasta: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Kimmo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820 

ja sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry  
YHTEYSTIEDOT 

Nimi     Puhelin   Sähköposti 

Sirpa Kolistaja   0500 691 574  sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 
toiminnanjohtaja    (Opintovapaalla 31. 5. 2019 saakka) 

Maarit Kosonen   044 713 1095  maarit.kosonen@kolomonen.fi 
talous– ja järjestösihteeri 

Erja Järvisalo    044 571 5920  erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
yhdistyskoordinaattori 

Kimmo Käärmelahti  044 741 9820  kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
yhdistyskoordinaattori 

Sarianna Ahlsten   040 032 7136  kolomonen@kolomonen.fi 
yhdistysapuri 

Johanna Kärkkäinen  044 218 4251  johanna.karkkainen@kolomonen.fi 
yhdistysapuri 

KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten -hanke 

Riitta Kärkkäinen   044 571 5932  riitta.karkkainen@kolomonen.fi 
projektikoordinaattori 

Asukasloikka Savonlinna – seuraava askel -hanke 

Virpi Leskinen    044 700 4571  virpi.leskinen@kolomonen.fi 
projektipäällikkö    

Jonna Hoppania   044 571 5931  jonna.hoppania@kolomonen.fi 
projektiassistentti 

Parasta Etelä-Savoon -hanke 

Asta Vaittinen    044 571 5903  asta.vaittinen@kolomonen.fi  

hankekoordinaattori  

VAPAATA TOIMITILAA TARJOLLA 
2-3 toimistohuonetta kooltaan 8 -16 m2. 

Järjestötalo Kolomonen Pappilankatu 3, Savonlinna 

 

Tarvittaessa käytössä edullisesti kokoustilat, pienkeittiö, 

toimisto- ja kirjanpitoapua... 

 

Tiedustelut:  

Kimmo Käärmelahti puhelin 044 741 9820 

mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
mailto:maarit.kosonen@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kolomonen@kolomonen.fi
mailto:kolomonen@kolomonen.fi
mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi
mailto:virpi.leskinen@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
mailto:asta.vattinen@kolomonen.fi
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Kunnossa Kaiken Ikää hanketuki 
KKI-hanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi 

hankkeille, joissa järjestetään aloittelijoille sopi-
vaa liikuntatoimintaa sekä kehitetään keinoja 
kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liik-
kuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuk-
sen pariin. Tavoitteena on vakiinnuttaa hank-
keen uusi toimintamuoto osaksi järjestävän ta-
hon/tahojen normaalia toimintaa. 

KKI-hanketukea hakevia kannustetaan huomi-
oimaan seuraavat KKI-painopistealueet: 

liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluket-
jua, työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat 
mallit sekä fyysisesti huonokuntoiset miehet 

KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2019 tukea 
hakevia huomioimaan luontoliikunnan osana 
hankkeen toteutusta. 

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

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

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

Hakuaika maaliskuu (1.–31.3.). 
Lisää hakemisesta tässä osoitteessa. 
 

Kunnossa Kaiken Ikää kehittämishanketuki 
KKI-kehittämishanketuki on tarkoitettu myön-

nettäväksi terveysliikuntaa edistäville hankkeil-
le, joissa kehitetään pitkäjänteisesti, laaja-

alaisesti ja poikkihallinnollisesti toimintaa, joka 
tukee vähän liikkuvien työikäisten terveyttä ja 
hyvinvointia. Hankkeiden toiminnassa painote-
taan laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden, si-
dosryhmien ja hallintokuntien välillä. Tavoittee-
na on vakiinnuttaa hankkeen uusi toimintamuo-
to osaksi järjestävän tahon normaalia järjestel-
mää. 

KKI-kehittämishanketukea voivat hakea kaikki 
rekisteröidyt yhteisöt (esimerkiksi yritykset/
työyhteisöt, seurat, yhdistykset jne.).  

Hakuaika maaliskuu (1.–31.3.). 
Lisää hanketukihausta tässä osoitteessa. 

OLVIn haku nyt menossa 

OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri 
tarkoituksiin. 
 lasten hyväksi tapahtuva toiminta 

 vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta 

 lahjakkaiden nuorten opinnot  
 nuorten jatko-opintojen edellytysten pa-

rantaminen 

 Kotiseututyö 

 luonnonvarojen käytön ja elintarviketalou-
den kehittäminen, mihin sisältyy keskeise-
nä osana kala- ja maatalouden kehittämi-
nen 

Apurahojen piiriin eivät kuulu: vaihto-opiskelu 
ulkomailla, pro gradu –tutkimukset eivätkä apu-
rahat, joita haetaan palkanlisäksi tai työharjoit-
teluun.  

Avustuksista suljetaan pois myös julkishallin-
non piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille koh-
distetut avustukset sekä yhteisöille, joiden pää-
asiallinen toiminnan tarkoitus on liiketoiminnan 
harjoittaminen ja voiton tuottaminen. 

Hakuaika maaliskuu (1.–31.3.). 
Lisätietoja OLVIn avustushausta tässä osoit-

teessa 

 

Lasten Liike starttirahaa voi hakea nyt! 
Lasten Liike on koko liikuntayhteisön yhteinen 
ponnistus lasten ja nuorten liikuntakerhotoimin-
nan lisäämiseksi koulu- seura yhteistyöllä. Luku-
vuoden 2019-2020 Lasten Liike -tuen hakuaika 
on maaliskuussa 1.3 – 31.3.2019. Tuen suuruus 
tulevana vuonna on 500e/ kerho. 

Lasten Liike on koko liikuntayhteisön yhteinen 
ponnistus lasten ja nuorten liikuntakerhotoimin-
nan lisäämiseksi koulu- seura yhteistyöllä. 

Lukuvuoden 2019-2020 Lasten Liike -tuen ha-
kuaika on maaliskuussa 1.3 – 31.3.2019. Tuen 
suuruus tulevana vuonna on 500e/ kerho. 

Lisätietoa Lasten Liike –strattiharahasta löytyy   
tästä linkistä. 

https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-kehittamishanketuki
https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/
https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/kerho-ja-harrastustoiminta/lastenliike/
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Yhdenvertaiseen harrastamiseen  
on vielä melkoinen matka 

Valtaosa lapsista ja nuorista kokee olevansa 
varsin tyytyväisiä elämäänsä. Nuoret ovat on-
nellisempia kuin kertaakaan viimeisen parin-
kymmenen vuoden aikana. Valtaosalla lapsista 
ja nuorista on myös jokin harrastus. Harrasta-
vien lasten ja nuorten osuus on kasvanut vuosi-
kymmenen alusta, mutta heikoksi koettu talou-
dellinen tilanne vaikuttaa edelleen merkittävästi 
lasten ja nuorten harrastamiseen. Myös kiusaa-
minen ja syrjintä on huolestuttavan yleistä lii-
kuntaharrastamisessa. 

Liikunnan harrastamisen saavutettavuus on 
selvästi yhteydessä taloudellisiin lähtökohtiin. 
Taloudellisen tilanteen heikoksi kokevien perhei-
den lapsista ja nuorista 32 prosenttia liikkuu vii-
koittain liikunta- tai urheiluseurassa, kun vas-
taava osuus hyvin toimeentulevissa perheissä 
on 55 prosenttia.  

”Näyttää siltä, että paljosta julkisesta keskus-
telusta ja poliittisista toimista huolimatta urhei-
luseuraharrastamisen kustannuksia ei ole saatu 
alemmas ja monet lapset ja nuoret jäävät talou-
dellisista syistä toiminnan ulkopuolelle”, sanoo 
Nuorisotutkimusverkoston tilastotutkija Sami 
Myllyniemi. 

Liikunta on yhä lasten ja nuorten yleisin har-
rastus. Kyselyyn vastanneista 88 prosenttia ker-
toi harrastavansa jotain liikuntaa. Lapsena liiku-
taan sekä omatoimisesti että ohjatusti, mutta 
pääosin porukassa. Iän myötä liikutaan entistä 
enemmän omatoimisesti ja yksin. Urheilu- tai 
liikuntaseurassa on mukana vajaa puolet 7–29-

vuotiaista lapsista ja nuorista.  
Lisätietoja tutkimuksesta löytyy tästä linkistä. 
Tutkimus löytyy sähköisenä tästä linkistä. 
 

Edessä on myös vapaaehtoistyön  
arvostuksen eduskuntavaalit 

Kansalaisareena ja Eduskunnan vapaaehtois-
toiminnan tukiryhmä yhteistyössä Kalliolan Set-
lementin ja Helsingin Diakonissalaitoksen kans-

sa järjestivät Arvorulettia goes eduskunta #2: 
Vaikuttamista vapaaehtoistoimintaan -
seminaarin Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa 
27.2. 

Tilaisuuden aluksi Kansalaisareenan toimin-
nanjohtaja Leo Stranius alusti vapaaehtoistoi-
minnasta ja hallitusohjelmatavoitteista. 

Lisätietoa seminaarista tästä linkistä. 
Lisätietoa Kansalaisareenan toiminnanjohtajan 

Leo Straniuksen ajatuksista koskien eduskunta-
vaaleja vapaaehtoistyön näkövinkkelistä tästä 
linkistä. 

 

Lyödäänkö vetoa, että THL:n uusi opas  
Auttaa rahapeliongelman työstöä 

Rahapelaaminen on Suomessa hyvin yleistä. 
Osalle ihmisistä rahapelaaminen aiheuttaa ta-
louteen, ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyviä 
ongelmia. Riskipelaamisen ja rahapeliongelman 
varhainen tunnistaminen on tärkeää. Sosiaali-  
ja  terveydenhuollon  ammattilaiset  osaavat  
usein huomata rahapeliongelman ja auttaa asia-
kasta. Joskus rahapeliongelma jää kuitenkin 
muiden ongelmien varjoon tai asiakas ei halua 
vielä keskustella siitä. Rahapeliongelma saattaa 
myös olla vieras aihe työntekijälle, jolloin sen 
ottaminen puheeksi ja siihen tuen tarjoaminen 
ei ole itsestään selvää. 

Tämä tukiaineisto tarjoaa sosiaali- ja terveys-
alan am-mattilaisille toimintamallin rahapelaa-
misen puheeksi ottamiseen, ongelman tunnista-
miseen ja lyhytneuvontaan. Aineistossa on kol-
me osiota. Osiot voi käydä läpi esimerkiksi pe-
räkkäisillä käyntikerroilla.  

Aineisto löytyy tästä linkistä. 
 

Nuorten politiikkainnostus  
on ennätystasolla 

Nuorten asenteet demokratiaa kohtaan ovat 
myönteisiä ja nuoret arvostavat sitä. Vuoden 
2018 Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten 
käsityksiä omista mahdollisuuksistaan ja kei-
noistaan vaikuttaa yh-

Jatkuu seuraavalla sivulla > 

http://www.liikuntaneuvosto.fi/julkaisut/valtion_liikuntaneuvoston_julkaisusarja/lasten_ja_nuorten_vapaa-aikatutkimus_yhdenvertaiseen_harrastamiseen_on_viela_matkaa.934.news
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/644/Lasten_ja_nuorten_vapaa-aikatutkimus_-_Oikeus_liikkua._Verkkojulkaisu.pdf
http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/pikkuparlamentissa-keskusteltiin-vaikuttamisesta-vapaaehtoistoiminnassa/
http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/paakirjoitus-vapaaehtoistoiminnan-vaalit/
http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/paakirjoitus-vapaaehtoistoiminnan-vaalit/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137628/URN_ISBN_978-952-343-281-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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teiskunnassa. Nuorisobarometri osoittaa, että 
nuorten kiinnostus politiikkaan on kasvanut: 
Vuoden 2018 kyselyssä politiikasta ainakin jon-
kin verran kiinnostuneiden osuus on suurempi 
(61 %) ja vastaavasti kokonaan välinpitämättö-
mien osuus pienempi (8 %) kuin kertaakaan 
aiemmin yli 20 vuoden seuranta-aikana.  Myös 
poliittisessa toiminnassa mukana olleiden määrä 
on kasvanut erityisesti alle 20-vuotiaiden ryh-
mässä. ”Demokratian on pelätty rikkoutuneen. 
Tämän Nuorisobarometrin valossa ainakaan 
nuorten uskosta vaikuttamiseen ja halusta toi-
mia asioiden muuttamiseksi ei tarvitse olla huo-
lissaan”, toteaa Nuorisobarometrin toimittaja Eli-
na Pekkarinen. 

Enemmistö nuorista uskoo perinteisiin vaikut-
tamisen tapoihin. Tehokkaimpina vaikuttamisen 
keinoina nuoret pitävät ehdolle asettumista vaa-
leissa, äänestämistä ja järjestössä tai nuoriso-
valtuustossa aktiivisesti toimimista. Huomionar-
voista on, että ostopäätöksillä vaikuttamista te-
hokkaana pitävien osuus on kasvanut vuoden 
2013 alle kolmanneksesta 57 prosenttiin. Myös 
poliittista keskustelua sosiaalisessa mediassa tai 
nettifoorumeilla tehokkaana vaikuttamiskeinona 
pitävien osuus on kasvanut. 

Nuoret osallistuvat vaikuttamiseen monin eri 
tavoin. Nuorisobarometrin vastaajat olivat osal-
listuneet eniten äänestämällä (79 %), ostopää-
töksillä (77 %) ja poliittisista asioista keskuste-
lemalla (37 %). Myös usko ostopäätöksillä vai-
kuttamisen voimaan on lisääntynyt: ostopäätök-
sillä vaikuttaneiden osuus on noussut huomatta-
vasti verrattuna vuoteen 2013, jolloin vain 60 
prosenttia oli joskus vaikuttanut ostopäätöksillä. 
Myös muut niin kutsutut ulkoparlamentaariset 
vaikuttamisen keinot, kuten mielenosoituksiin ja 
sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan poliittiseen 
keskusteluun osallistuminen, ovatkin vahvistu-
neet etenkin politiikasta kiinnostuneiden nuorten 
parissa. Näiden nuorten keskuudessa myös pe-
rinteiset vaikuttamisen muodot ovat suosittuja. 

”Nuorisobarometri ei tue ajatusta vaikuttami-
sen ”buffet-pöydästä”, jossa nuoret valitsisivat 
itselleen sopivimman osallistumisen muodon. 
Vaikuttaminen kasautuu samoille nuorille”, sa-
noo Nuorisotutkimusverkoston tutkija Tomi Kiila-
koski. 

Lisää tietoa nuorisobarometristä tässä linkissä. 
Nuorisobarometri luettavissa kokonaisuudes-

saan tässä linkissä. 
 

Järjestöillä osaamista ja valmiudet  
aktiivimallin ehdot täyttävään toimintaan 

Työllistymistä tukevaa valmennusta voivat jat-
kossa järjestää myös esimerkiksi kunta, kunta-
yhtymä, Työttömien Keskusjärjestö ja sen jä-
senyhdistykset tai julkista rahoitusta saava yh-
distys. Valtioneuvoston asetus aktiivisuutta 
osoittavan työllistymistä edistävän toiminnan 
(aktiivimalli) laajentamisesta astuu voimaan 
1.4.2019. 

Työttömälle tarjottavia aktiiviehdon täyttäviä 
palveluita ei ole ollut tähän mennessä riittävästi 
ja alueelliset erot tarjonnassa ovat olleet suuria. 
Jos työtön ei pysty osoittamaan aktiivisuuttaan, 
hänen työttömyysturvaansa leikataan. Tämä on 
lisännyt Kelan toimeentulotuen tarvetta. 

Työttömien Keskusjärjestö ja Vates-säätiö ky-
syivät järjestöiltä, millaista aktiiviehdon täyttä-
vää toimintaa heillä on. Lisäksi selvitettiin mitä 
muuta sellaista toimintaa heillä on, mikä edistää 
työttömän työllistymistä. 

Kyselyn vastaukset osoittavat, että yhteistyös-
sä järjestöjen kanssa voidaan nopeastikin lisätä 
aktiiviehdon täyttävää työllistymistä edistäviä 
palveluita eri puolella maata. Näitä kannattaa 
edelleen mallintaa ja pilotoida joustavasti eri TE-

toimistojen toiminta-alueilla. 
Selvitys ei ole kannanotto aktiivimallin puoles-

ta, vaan nostaa esiin järjestöjen merkitystä työl-
listymistä edistävien palvelujen tuottajana. 

Lisää tietoa tästä linkistä. 
 

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri-2018-nuorten-politiikkakiinnostus-on-ennatystasolla/
https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/
https://www.vates.fi/uutiset/2019/tyottomien-keskusjarjesto-ja-vates-saatio-selvittivat-jarjestoilla-on-osaamista-ja-valmiutta-aktiivimallin-ehdot-tayttavaan-toimintaan.html
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19.3. klo 9.00 kolmannen sektorin ja Sosterin 
yhteinen työpaja Kerimäki. Lisätietoja Kimmo 
Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähköposti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
21.3. klo 16.30-18 Vapaaehtoistyön perusval-
mennus Järjestötalo Kolomonen. Lisätietoja Er-
ja Järvisalo, puhelin 044 571 5920, sähköposti 
erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
25.3. klo 18.30 Savonlinnan Syystulet suunnit-
telu Järjestötalo Kolomonen. Lisätietoja Kimmo 
Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähköposti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
25. 3. Savonlinnan Mahdollisuuksien Torin 
suunnittelu Järjestötalo Kolomosessa. Lisätieto-
ja Erja Järvisalo, puhelin 044 571 5920, er-
ja.jarvisalo@kolomonen.fi 
27. 3.  klo 18.00 Etelä-Savon järjestöasiain 
neuvottelukunnan infotilaisuus Savonlinnan ka-
pungintalon valtuustosalissa. Lisätietoja Kimmo 
Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähköposti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
28.3. klo 16.30-18 Vapaaehtoistyön perusval-
mennus Järjestötalo Kolomonen. Lisätietoja Er-
ja Järvisalo, puhelin 044 571 5920, er-
ja.jarvisalo@kolomonen.fi 
28. 3. klo 18.00 alaken Suomen luonnon päi-
vän ja Yövy ulkona –tapahtuman 31.8.—1. 9. 
2019 suunnittelu Harjunportissa Punkaharjulla. 
Lisätietoja Kimmo Käärmelahti, puhelin 044 
741 9820, sähköposti kim-
mo.kaarmelahti@kolomonen.fi  
29.3. klo 16.00 Asukasloikan tuensiirtohank-
keiden hakuaika ja Unelmien kesätyöpaikka 
ideointikilpailu päättyy. Lisätietoja Virpi Leski-
nen, puhelin 044 700 4571, sähköposti vir-
pi.leskinen@kolomonen.fi 
29.3. klo 16.00 Asukasloikan Unelmien kesä-
työpaikka ideointikilpailu päättyy. Lisätietoja 
Jonna Hoppania, puhelin 044 571 5931, sähkö-
posti jonna.hoppania@kolomonen.fi 
30.3. klo 10-14 Vapaaehtoistyön perusvalmen-
nus Järjestötalo Kolomonen. Lisätietoja Erja 
Järvisalo, puhelin 044 571 5920, er-
ja.jarvisalo@kolomonen.fi 
1.4. klo 18.00 Sähköisen viestinnän koulutus 
Järjestötalo Kolomonen. Lisätietoja Kimmo 
Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähköposti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
mo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820. 

2.4. klo 10.00-15.00 Hankkeet tutuksi esittely-
tilaisuus Sosterin C-salissa. Lisätietoja Kimmo 
Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähköposti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
3.4. klo 18.00 Sähköisen viestinnän koulutus 
Järjestötalo Kolomonen. Lisätietoja Kimmo 
Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähköposti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
4.4. klo 18.00 Sähköisen viestinnän koulutus 
Järjestötalo Kolomonen. Lisätietoja Kimmo 
Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähköposti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
6.4. klo 10-14 Vapaaehtoistyön perusvalmen-
nus Järjestötalo Kolomonen. Lisätietoja Erja 
Järvisalo, puhelin 044 571 5920, er-
ja.jarvisalo@kolomonen.fi 
8.4. klo 18.00 Sähköisen viestinnän koulutus 
Järjestötalo Kolomonen. Lisätietoja Kimmo 
Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähköposti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
10.4. klo 18.00 Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry kevätkokous Järjestötalo Kolomonen. 
Lisätietoja Kimmo Käärmelahti, puhelin 044 
741 9820, sähköposti kim-
mo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
13.4. klo 10-14 Vapaaehtoistyön perusvalmen-
nus Järjestötalo Kolomonen. Lisätietoja Erja 
Järvisalo, puhelin 044 571 5920, er-
ja.jarvisalo@kolomonen.fi 
29.4. klo 18.00 Suuri rahapaja Järjestötalo Ko-
lomosessa. Lisätietoja Kimmo Käärmelahti, pu-
helin 044 741 9820, sähköposti kim-
mo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
6.5.  klo 9.00-15.00 vertaistukitoiminnan kou-
lutus Järjestötalo Kolomosessa. Lisätietoja Kim-
mo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähkö-
posti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
9.5. Eurooppa-päivä Olavinlinnassa. Lisätietoja 
Virpi Leskinen, puhelin 044 700 4571, sähkö-
posti virpi.leskinen@kolomonen.fi ja Jonna 
Hoppania, puhelin 044 571 5931, sähköposti 
jonna.hoppania@kolomonen.fi 
10.5. klo 9.00 kolmannen sektorin ja Sosterin 
yhteinen työpaja Enonkoski. Lisätietoja Kimmo 
Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähköposti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
25.5. klo 9.00-14.00 Yhdistystori Savonlinnan 
kauppatorilla. Lisätietoja Erja Järvisalo, puhelin 
044 571 5920, erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
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Savonlinnan Mahdollisuuksien Tori järjestetään 7. 9. 2019 Savonlinnan Syystulien yhteydessä. 

 

Tapahtuman teema on vastuullinen kauppa lähikaupan, luomun ja reilun kaupan edistämiseksi  

Sekä ilmastonmuutokseen, lapsityövoiman käytön ja tai köyhyyden vähentämiseksi. 

 

Mahdollisuuksien Torin ideointiin 25.3. ovat tervetulleita kaikki, joille teemat tuntuvat läheisiltä. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Erja Järvisalo, p. 044 571 5920, sp. erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

 

JÄRJESTETÄÄN  
SAVONLINNAN SYYSTULILLA  

TEEMALLA 

VASTUULLINEN  
KAUPPA 

Mahdollisuuksien Torin ideointi  
ma. 25. 3. klo 18.30 Järjestötalo Kolomosessa 

mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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Savonlinna Nousuun on kuukausi@postin uusi sivuosuus, jossa nostetaan esiin  
erityisesti kolmannen sektorin ja yhteistyökumppaneidemme toimintaan liittyviä  

menestysuutisia. Näitä uutisia, kuten muutakin Savonlinnan noususta kertovaa aineistoa  
toivotaan postattavan eri sähköisille palstoille Savonlinnan seudun yrittäjät ry:n lanseeraamalla 

hastagilla  #savonlinnanousuun 

Tänä keväänä Savonlinnassa tehdään jotain 
sellaista, mitä ei olla koskaan ennen tehty. Sa-
vonlinna nostetaan valtakunnallisesti näkyväksi 
positiivisessa valossa, joka saadaan aikaan yh-
teistyössä yritysten, asukkaiden ja muiden toi-
mijoiden kanssa. Ainutlaatuiseen yhteistyöhön 
pääsee vielä mukaan. 
Savonlinnassa useilla yrityksillä on menossa 
vahva kasvuvaihe, jolle keskeisin haaste on 
työvoiman vaikea saatavuus. Savonlinnan kau-
punki, Ammattiopisto SAMIedu, SAMI-Palvelut 
Oy ja Savonlinnan Vuokratalot Oy toteuttavat 
tänä keväänä valtakunnallisen rekrytointikam-
panjan työvoiman houkuttelemiseksi Savonlin-
naan. 
Yhteiskampanjan tarkoituksena on luoda edel-
lytyksiä alueen yritysten toiminnalle ja kasvul-
le, sekä pyrkiä parantamaan työvoiman saata-
vuutta ja piristämään elinkeinoelämää. Kam-
panjan suunnittelu on lähtenyt liikkeelle loppu-
syksystä viime vuonna ja se on tarkoitus to-
teuttaa huhti- ja toukokuun aikana. 
Mitä useampi yritys lähtee kampanjaan mu-
kaan, sitä näkyvämpi ja tehokkaampi siitä saa-
daan. Mukaan pääsee pienelläkin panostuksel-
la, eikä rekrytointeja välttämättä tarvitse olla 
menossa juuri nyt. Kampanjan kokoavana 

paikkana toimii Savonlinnan kaupungin sai-
maalle.fi -rekrytointisivusto. Kampanja tuo mu-
kaan lähteville yrityksille valtakunnallista näky-
vyyttä edullisesti. Myös asukkaat pääsevät 
osallistumaan, kunhan kampanja polkaistaan 
käyntiin. 
Kampanjassa ovat mukana jo Sosteri, Kaakkois
-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Blue La-
ke Communications BLC Oy, Norelco Oy, Sav-
led Oy, Andritz Oy, eLive Ecosystem Oy, 
Osuuskauppa Suur-Savo, Savox Communicati-
ons, Makron Oy, Kodinkulma Oy LKV ja Kahvila 
Alku. 
Uusia mukaan haluavia yrityksiä pyydetään ot-
tamaan yhteyttä kampanjan yhteyshenkilöihin: 
 

Tiedottaja Miia Käyhkö, Savonlinnan kaupunki, 
miia.kayhko@savonlinna.fi, puh. 044 417 4007 

Elinkeinoasiamies Matti Skyttä, Savonlinnan 
kaupunki, matti.skytta@savonlinna.fi, puh. 044 
417 4010 

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Tiina Mehto-
nen, Ammattiopisto SAMIedu, tii-
na.mehtonensamiedu.fi, puh. 044 550 6500 

Toimitusjohtaja Hannu Fyhr, SAMI-Palvelut Oy, 
hannu.fyhr@samipalvelut.fi, puh. 044 550 
6670. 

Nyt tehdään suurella sykkeellä 

Sosterin kotihoito on kartoittanut kotihoidon 
asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa hoitoon 
kahden vuoden välein. Edellinen kysely tehtiin 
syksyllä 2016 ja nyt viimeisin lokakuussa 2018. 
Syksyllä 2016 asiakkaat antoivat kotihoidolle 
hyvää palautetta, sillä asteikolla 1–5 asiakasky-
selyn keskiarvoksi tuli 4,61. Syksyn 2018 kes-
kiarvo oli 4,5.  
Sosteri teki asiakastyytyväisyyskyselyn asiak-
kaille, jotka ovat käyttävät säännöllisesti koti-

hoidon palveluja.  Vastauslomakkeita lähetettiin 
kaikkiaan 720 kappaletta – vastauksia palautui 
520 kappaletta. Vastausprosentti kyselyssä oli 
72 %. 
Hyvää palautetta kotihoidolle annettiin muun 
muassa ammattitaitoisesta, ystävällisestä ja 
avuliaasta henkilökunnasta, kiireettömyydestä, 
kohteliaisuudesta asiakkaan huomioinnista, 
myötätuntoisuudesta, turvallisuudesta ja koto-
na asumisen mahdollistamisesta. 

Sosterin kotihoidolle hyvää palautetta 
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SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 
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SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 



Kuukausi@posti 15. 3. 2019 -29- 



Kuukausi@posti 15. 3. 2019 -30- 



Kuukausi@posti 15. 3. 2019 -31- 



Kuukausi@posti 15. 3. 2019 -32- 



Kuukausi@posti 15. 3. 2019 -33- 



Kuukausi@posti 15. 3. 2019 -34- 



Kuukausi@posti 15. 3. 2019 -35- 


