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SADONKORJUUJUHLAT HEINÄVEDEN 
PÄIVÄKESKUKSELLA  
Piällysmies leaderin kautta saadulla Suomi 100 

teemarahoituksella toteutettu Heinäveden 

Päiväkeskuksen, hoivakodin, palveluasuntojen ja 

ryhmäkodin pihapuutarhakokeilumme huipentui 

7.9.2017 sadonkorjuujuhliin, jossa pääsimme 

nauttimaan hyötykasvilaatikoissa kasvatetuista 

herkuista. Juhlapäivämme alkoi jo lounaskonsertilla, 

missä Otto Kotilaisen koulun 5. luokka opettajansa 

Anna-Kaisa Kukkonen-Madin säestyksellä esitti 

suomalaisia lauluja. Varsinaisessa juhlassa 

skoolasimme vihersmoothiella, lauloimme yhdessä 

Lassi ja Jukka Räisäsen johdolla sekä kahvittelimme 

kera herkullisen porkkanakakun. Keittiön loihtimat 

tarjottavat saivat kovasti kehuja, mm. 

lehtikaalisipseistä tuli kerralla hitti.  

 

 

Yhteisenä toiveena ja tavoitteena on, että pienoispihapuutarhat toimivat 

jatkossakin asukkaiden toiminnallisina lähiulkoilupaikkoina ja esteettisinä 

elementteinä. Kasvisuunnitelmia on jo ensi kesälle! 

 

KUVIA KOTIKULMILTA VALOKUVAUSKURSSIT 

Kiinnostaako valokuvaus? Tule mukaan kuvaamaan, vahvistamaan teknisiä 

taitojasi ja kehittämään ilmaisuasi! 

Valokuvauskurssi punkaharjulaisille  Valokuvauskurssi kerimäkeläisille 

kattaa kaksi kurssikertaa  kattaa kaksi kurssikertaa 

• to 5.10.2017 klo 17-20  • to 2.11.2017 klo 17-20 

• la 14.10.2017 klo 10-13  • la 11.11.2017 klo 10-13 

Punkaharjun kirjastolla  Kerimäen Pysäkillä 

Kouluttajana Pasi Lensu  Kouluttajana Pasi Lensu 

   Ilmoittautumiset 27.10. mennessä 

Kurssin hinta alle 18-vuotiaat 10 euroa, aikuiset 25 euroa 

Mukaan sopii oma kamera kuin kamera – kännykästä järkkäreihin. 

Lisätietoa riitta.karkkainen@kolomonen.fi tai p. 044 571 5932 

 
 

 

 

 

Kulttuuri- ja 

liikuntaluotsihanke 

16.11.2015 - 30.11.2017 

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% 

 

 

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 

 

PUNKAHARJUN KIRJAPIIRISSÄ 

MA 16.10.2017 klo 17  
Punkaharjun kirjastolla, Tehtaantie 5 58500 PUNKAHARJU 
Missä kuljimme kerran, Kjell Westö, Otava 2006 
 

 

SAVONLINNAN KAIKUKORTTI 

Savonlinnan Kaikukortti on yhteistyössä Savonlinnan kulttuuritoimen, Sosterin; 

lasten ja nuorten yksikkö perusterveydenhuollon avopalveluiden ja Savonlinnan 

Seudun Kolomonen ry:n hanke. Hankkeeseen on saatu avustusta 5.950 euroa 

Etelä-Savon maakuntaliitosta ja hankeaika on 31.8.2018 saakka. Kaikukortti on 

tarkoitettu nuorille, aikuisille ja lapsiperheille, jotka ovat tiukassa rahatilanteessa 

ja tarvitsevat voimavaroja eivätkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai 

kurssipaikkoja. 

Pidimme 2.10.2017 ns. starttipäivän, missä paikalla oli kouluttajana Kulttuuria 

kaikille palvelusta Aura Linnapuomi sekä paikalliset yhteistyötahot ja kumppanit 

kohtasivat. Varsinainen toiminta käynnistyy vuoden 2018 alussa. 

Itä-Savon juttu luettavissa: 

https://ita-savo.fi/uutiset/kulttuuri-ja-viihde/d4f979d5-8937-4d17-b728-f7584431c370 

 

 

 

Päivä lyhenee. 

Puun kämmenten välissä 

hehkuu jo syksy, 

vaahteranlehtipiippu, 

kopassa ruskan värit. 

  -Risto Rasa- 
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