
 

UUTISKIRJE 3/2017 

 

Aikamatkailua museopäivässä 
Vietimme 30.3.2017 aurinkoista ja antoisaa 

museopäivää, johon osallistui 15 KultRinki -

luotsia (Kerimäeltä 2, Punkaharjulta 1, 

Savonlinnasta 1, Enonkoskelta 4 ja Heinävedeltä 

7). Aloitimme päivän Riihisaaren 

maakuntamuseosta, missä pääsimme 

tutustumaan museoamanuenssi Irmeli Soinisen 

opastamana Riihisaaren historiaan, museon 

toimintaan ja Saimaan helmi – sata vuotta 

Savonlinnan historiaa näyttelyyn. Kahvipaussia 

vietimme Joel Lehtonen ja taiteilijaystävät 

taidenäyttelyn keskellä – tämä oli hienoa 

KultRinki -kumppani ekstraa! 

 

Iltapäiväosuudella saimme mielenkiintoisen ja tarinoiden 

täyteisen kierroksen Olavinlinnassa tapahtumatuottaja 

Anne Paulasuon opastamana. Keskiaikaisen linnan historia eri käänteineen 

on varsinainen runsauden sarvi ja totesimme, että tutustumista riittää 

useaan kertaan. Tämän lisäksi erilaiset tapahtumat, tilaisuudet ja 

teemakierrokset tuovat Olavinlinnan tarjontaan ja ohjelmaan 

monipuolisen lisän. Olavinlinnassa tapahtuu – ja on auki vuoden ympäri! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Punkaharjun Kirjapiiri huhtikuussa 
Punkaharjun kirjaston aulassa 

ma 10.4.2017 klo 17 Kultarinta. Anni Kytömäki, Gummerus 2014 

Suomen metsämuseo Lustossa 

 

la 29.4.2017 klo 10 opastettu tutustuminen Luston kirjastoon 

mahdollisuus samalla tutustua myös Luston näyttelykokonaisuuteen, 

missä mm. Kansallista identiteettiä rakentamassa taidenäyttely. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kulttuuri- ja 

liikuntaluotsihanke 

16.11.2015 - 30.9.2017 

Hankkeen vaikutusalue  
Heinävesi, Enonkoski, 
Savonranta, Kerimäki, 
Punkaharju sekä Savonlinnan 
maaseutualueet 
 
Hallinnointi ja koordinointi 
Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry 
 
Hankkeen rahoitus 
Piällysmies ry Leader-tuki 70% 
ja omarahoitusosuus 30% 

 

 

Kuva Sami Nikulainen 

Kuva Sami Nikulainen 

KultRinki -hanke 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Projektikoordinaattori 

Riitta Kärkkäinen 

riitta.karkkainen@kolomonen.fi 

p. +358 44 571 5932 

Pappilankatu 3 

57100 SAVONLINNA 

 

www.kolomonen.net/kultrinki-hanke/ 

Seuraa KultRinkiä Facebookissa –  

pysyt menossa mukana! 

 

 



 

 

Sivu 2 

Heinäveden toimintamallin osa 3 
Kolomonen/KultRinki -hanke järjesti 16.3.2017 Heinäveden toimintamallin 

koulutusosan nro 2, vuorossa tällä kertaa oli hoitohenkilökunta. 

Toteutimme ryhmätyöskentelynä kolmen pöydän teemat - unelmat 

lähtivät lentoon, vanhuusnäkökulmaan saatiin uutta päivitystä ja 

vapaaehtoistoimintaan konkreettisia ehdotuksia. Seuraavassa osiossa 

18.4.2017 kohtaavat vapaaehtoiset ja hoitohenkilökunta. Silloin mietitään 

ja päätetään yhdessä toimivia käytänteitä sujuvaan yhteistyöhön 

hoitohenkilökunnan, vapaaehtoisten ja asukkaiden kesken. Lisäksi 

esittelemme ideaa kasvilaatikoihin istutettavan perenna- ja 

hyötykasvipuutarhan toteuttamisesta Päiväkeskuksen pihapiiriin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LÄHELLÄ ON ENEMMÄN  

valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät XII  

4.-5.5.2017 Punkaharjulla 

Kohtaamispaikkapäivien ilmoittautuminen pe 7.4.2017 saakka! 

Työpajoihin ilmoittaudutaan paikan päällä. 

KultRinki 


