
 

UUTISKIRJE 4/2017 

 

Heinäveden toimintamallin osa 3 
Kolomonen/KultRinki -hanke toteutti 18.4.2017 Heinäveden toimintamallin 

koulutusosan nro 3, mikä oli tällä kertaa hoitohenkilökunnan ja vapaaehtoisten 

yhteinen tilaisuus. Ohjelma koostui keskustelupajoista 

(hoitohenkilö+vapaaehtoinen), joissa mietittiin ja päätettiin yhdessä toimivia 

käytänteitä sujuvaan yhteistyöhön hoitohenkilökunnan, vapaaehtoisten ja 

asukkaiden kesken. Lisäksi esittelimme ideaa kasvilaatikoihin istutettavan 

perenna- ja hyötykasvipuutarhan toteuttamisesta Päiväkeskuksen pihapiiriin.  

 

Koulutusosioiden sisällöistä ja ryhmätöistä tehdään toimintamallikooste, mitä voi 

hyödyntää vapaaehtoisten perehdyttämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Ideaa 

piha-alueen kasvilaatikoista jatkojalostetaan toteutukseen saakka, mikäli  

Savonlinnan Seudun Kolomosen 

hakemus Suomi 100 

teemahankerahoituksesta saa 

myönteisen päätöksen. Tavoitteena 

on tehdä 6 kasvilaatikkoa 

Päiväkeskuksen pihapiirin eri 

alueille, joihin on esteetön pääsy 

myös pyörätuoleilla. Pienois 

pihapuutarhat toimivat asukkaiden 

toiminnallisina lähiulkoilupaikkoina 

ja esteettisinä elementteinä. 

 
MIT-TEE-HÄN TEKIS  
vapaaehtoistoiminnan ilta Linnalassa 20.4.2017 
Savonlinnan Seudun Kolomonen, KultRinki -hanke ja Linnalan setlementti 

järjestivät yhteisesti vapaaehtoistoiminnan illan, minkä teemana oli 

vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ja moninaisuus. Savonlinnan seudulla on 

jo nyt hyvin monipuolista vapaaehtoistoimintaa ja yhteisen illan aikana haluttiin 

esitellä yleisölle muutamia hyviä, toimivia esimerkkejä. Puheenvuoroja käyttivät 

mm. Keiku ry, Local Host ry, Kaverikoiratoiminta, Etelä-Savon Etsintäkoirat, 

Tosiukot ja -akat ja Pidä Saaristo Siistinä ry. 

Tämän lisäksi illan vieraana oli toiminnanjohtaja Eero Väisänen SISKOT JA 

SIMOT/LUOVAN VÄLITTÄMISEN YHTEISÖSTÄ, mikä edistää tavallisen ihmisen 

taidoin tehtävää, matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa. Illan innostamana 

Savonlinnaan on perustettukin Savonlinnan Siskot ja Simot. 

WWW.FACEBOOK.COM/SAVONLINNAN-SISKOT-JA-SIMOT- 

Illan päätteeksi Marja-Leena Hasselqvist kertoi myös Linnalan uudenlaisesta 

vapaaehtoistoiminnankoulutuksesta, mikä alkaa Linnalan kansalaisopistossa 

syksyllä 2017. 

 

 
 

 

 

 

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% 

 

 



 

 

Sivu 2 

KultRinki -luotsit ja Punkaharjun kirjapiiriläiset 
Lustossa 29.4.2017 
Tutustuimme Marko Rikalan opastamana Luston metsäaiheeseen kirjastoon ja 

näyttelyihin – ns. Luston konkaritkin sanoivat, että opastettuna museosta sai 

enemmän irti ja löytyi uusia näkökulmia. 

 
Punkaharjun Kirjapiiri toukokuussa 
Punkaharjun kirjaston aulassa 

ma 15.5.2017 klo 17 Pihkatappi. Antti Heikkinen, Siltala 2013 

 

 
Lähellä on enemmän  
valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 4.-5.5.2017 
 
Kolomosen LOE -tiimi kiittää osallistujia 

onnistuneista kohtaamispaikkapäivistä. 

 

Materiaalia asiantuntijapuheenvuoroista ja 

tunnelmakuvia löytyy 

www.kolomonen.net/lahella-on-enemman/ 
                            
lahellaonenemman 

 

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! 

 

 

http://www.kolomonen.net/lahella-on-enemman/

