
Yhdessä Itä-Savossa -hanke ehkäisee ja korjaa koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen henkilöille, yhdistyksille sekä muille yhteisöille ai-
heuttamia fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia ja varmistaa näiden toimijoiden mahdollisimman turvallisen siirtymisen epidemian jälkeiseen aikaan. Hankkeen 
toteutusaika on 1.5. - 31.10. 2020, toimialue Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava ja hanketta hallinnoi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. 

Yhdessä Itä-Savon työntekijöinä työskentelevät projektipäällikkö Kimmo Käärmelahti, 044 741 9820, kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi, projektityönte-
kijä Heidi Laamanen, 044-759 3560, heidi.laamanen@kolomonen.fi, projektityöntekijä Päivi Mehtonen, 044-759 3561, paivi.mehtonen@kolomonen.fi ja 
projektiassistentti Maarit Kosonen, 044 713 1095, maarit.kosonen@kolomonen.fi sekä Sosterin yhdyshenkilönä Annukka Virolainen, 044 4173894,  
annukka.virolainen@sosteri.fi 

 

Yhdessä Itä-Savossa kotisivu  
Yhdessä Itä-Savossa facebook  
Yhdessä Itä-Savossa hanketta tukeva YSSI.FI -palvelualusta 

Hanketta hallinnoi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun kansalaistoiminnan kehittämiseksi vuonna 2007 perustettu rekisteröity, puoluepoliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton Savonlinnan seudulla toimiva yhdistysten yhteistyöjärjestö, jossa tällä hetkellä on jäsenenä 161 Savonlinnan seudulla toimi-
vaa yhdistystä ja yhteisöä. Mahdollistamme toiminnallamme yhdistysten, yhteisöjen ja muiden kansalaistoimijoiden keskinäistä yhteistoimintaa sekä 
kehittämme verkostoitumista kansalaistoiminnan, julkisen sektorin ja yrityssektorin välillä sekä tarjoamme myös erilaisia asiantuntijapalveluja Savonlin-
nan seudun yhdistyksille ja yhteisöille. 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja, puhelin 0500 691 574 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kotisivut 
 
Tämä Yhdessä Itä-Savossa -hankkeen yhdistys– ja yhteistyökumppaniposti on lähetetty vastaanottajille Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kokoa-
man osoitteiston perusteella. Tämä osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri tapahtumiemme osallistujalistoilta. Jos 
koet olevasi tällä postituslistalla aiheetta, etkä halua jatkossa Yhdessä Itä-Savossa –hankkeen aineistoja, niin ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi ja poistamme sinut pyynnöstäsi postituslistalta.  
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Parahin yhdistys-, yhteisö- yritys- ja yhteistyökumppani 

Yhdessä Itä-Savossa hanke käynnistyi toukokuun alussa 

kehittämään ja toteuttamaan toimia, joilla koronaepidemian 

kielteisiä vaikutuksia minimoidaan Enonkosken, Rantasal-

men, Savonlinnan ja Sulkavan alueella. Hankkeen toiminta-

aika on 1.5 - 31.10.2020 ja sitä hallinnoi Savonlinnan Seu-

dun Kolomonen ry.  

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa erityisesti ostopalveluso-

pimusten kautta yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten toimin-

nan toteuttamina erilaisia poikkeusoloihin soveltuvia toimin-

toja, harrasteita, palveluja ja tukimuotoja. 

Näillä tuotettavilla toiminnoilla tuetaan paikallista toimintaa, 

tarjotaan etänä ja digitaalisesti mutta myös fyysisesti läsnä 

ollen erilaisia ”pirulaisen selättämiseen” palvelua ja tukea 

sekä pidetään yllä hyvää Itä-Savon henkeä. 

Yhdessä Itä-Savossa hanke on rahoitettu Etelä-Savon ELY-

keskuksen toimesta 100% ESR-rahoituksella, eli sen toteut-

tamiseen ei tällä kertaa ole tarvittu ns. kuntarahoitusta alu-

een kunnista. 

Hankkeen työntekijöinä hankerahoituksella toimivat Maarit 

Kosonen, Heidi Laamanen, Päivi Mehtonen ja Kimmo 

Käärmelahti sekä Sosterin resursoimana Annukka Virolai-

nen. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät tämän kirjeen 

alareunasta. 

 

Ilmiantakaa toiminta– ja palvelutarpeita 

Arvoisat Yhdessä Itä-Savossa -kumppanikirjeen saajat olet-

te hankkeelle elintärkeä yhteistyökumppani kahdessakin 

roolissa. 

Tarvitsemme kosketuspintaanne alueen asukkaisiin erilais-

ten toiminta-, palvelu– ja tukitarpeiden kartoittamisessa ja 

toisaalta näiden toimintojen, palvelujen ja tukitoimien to-

teuttajina hankkeen resursoimien ostopalvelujen kautta. 

Nyt toivomme teiltä kosketuspintanne kautta esiin nousseita 

alueen asukkaiden tarpeita. Mitä sellaisia tarpeita olette ha-

vainneet kansalaisten keskuudessa olevan, joihin yhteiskun-

nan tarjoamien toimien ja kolmannen sektorin toiminnan 

rajapintaan tarjottavilla tutuilla tai uusilla toimintamuodoilla 

tuotaisiin helpotusta? 

Ideoita voi lähettää joko tämän linkin kautta tai olemalla 

suoraan yhteydessä hankkeen työntekijöihin puhelimitse tai 

sähköpostitse alla olevien yhteystietojen mukaisesti. 

Ensimmäinen kilpailutus on nyt auki 

Yhdessä Itä-Savossa hankkeen tärkein työkalu ovat osto-

palvelut, joilla yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä oste-

taan toimintaa, palveluja ja tukitoimia koronan aiheutta-

mien riskien ja rasitteiden minimoimiseen.  

Kaikkiaan Yhdessä Itä-Savossa -hankkeen ostopalveluhan-

kintoihin on varattu 126.000 euroa, joten järkevästi käyttä-

en tällä saadaan aikaan paljon hyvää toimialueellemme. 

Olemme tänään 13. 5. 2020 julkaisseet ensimmäiset kilpai-

lutukset seuraavilla teemoilla: 

Yhdessä hävikkiä hyödyntämässä -toiminta hävikkiruo-

an ja muiden "ruokatukien" keräys– ja jakelutoiminnan to-

teutukseen ja kehittämiseen. 

Yhdessä kantaen -toiminta kauppakassipalvelujen toteut-

tamiseen ja kehittämiseen. 

Yhdessä kesässä -toiminnot monipuoliseen ja aktivoivaan 

kesäaikaiseen vapaa-ajanviettoon. 

Yhdessä kokeillen -toimintoja liikunnan, kulttuurin ja har-

rasteiden järjestämiseen ja kokeilemiseen. 

Yhdessä mietteet muistiin -toiminta koronaepidemian 

kansalaiskokemusten keräämiseksi ja hyödyntämiseksi. 

Yhdessä ohjattuna -työnohjauspalveluja koronaepidemian 

etulinjassa työskenteleville vapaaehtoistyöntekijöille.  

Yhdessä puuhaillen -toimintojen järjestämiseen erityisesti 

lapsi- ja nuorisoperheille. 

Yhdessä verkossa -toiminta digitaalisen kohtaamispaikan 

perustamiseen ja kehittämiseen. 

Tämä ensimmäinen kilpailutuskierros on avoinna 20. 5. 

2020 klo 16.00 saakka ja vain tähän määräaikaan mennes-

sä tulleet tarjoukset otetaan käsittelyyn. 

Tarkemmat esittelyt nyt kilpailutuksessa olevista paketeista, 

kilpailutuksen periaatteista sekä tarjouslomake löytyy tä-

män linkin kautta hankkeen kotisivuilta sekä Savonlinnan 

Seudun Kolomonen ry:n kotisivuilta osoitteesta 

www.kolomonen.fi 

Nyt auki julistettuihin, kuten kaikkiin muihinkin Yhdessä Itä-

Savossa hankkeen, ostopalvelukilpailutuksiin saavat osallis-

tua yhdistykset, järjestöt, osuuskunnat, julkisyhteisöt, muut 

yhteisöt sekä yritykset ja ammatinharjoittajat. 

Yhteistyöterveisin 

Yhdessä Itä-Savossa –hanketiimi 
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