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Hankkeen toteuttaja 

Osuuskunta Innostin ry/2453814-7 

Pappilankatu 3, 57100 SAVONLINNA 

www.asukasloikka.fi/hanke/kultrinki-innostavaa-kulttuuria-savonlinnaan  

Projektikoordinaattori 
Riitta Kärkkäinen 
P. 044 571 5932 
kultrinki@gmail.com 
www.asukasloikka.fi/hanke/kultrinki-innostavaa-kulttuuria-savonlinnaan 

 

 

Hankkeen kuvaus 

KultRinki – Innostavaa Kulttuuria Savonlinnaan! -hanke on jatkumoa Leader- alueilla 

(Piällysmies ja RaJuPuSu) aiemmin pilotoitua KultRinki – mallia, jossa keskeisinä teemoina 

ja ydintehtävänä ovat olleet kulttuurin lisäksi myös liikunta ja luonto. Hankkeen 

tarkoituksena on innostaa ja rohkaista kaupunkilaisia käyttämään paikallisia 

kulttuuripalveluita, kehittää kulttuurista vapaaehtoistoimintaa, madaltaa osallistumisen 

kynnyksiä, lisätä yhteisöllistä ryhmätoimintaa, kannustaa kansalaislähtöiseen ideointiin ja 

vaikuttamiseen sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä eri tahojen ja kulttuuritoimijoiden 

kanssa.  

Rahoitus 

KultRinki – Innostavaa kulttuuria Savonlinnaan hanke! on Asukasloikan alainen 

tuensiirtohanke. Kokonaiskustannusarvio 61 830 €  

Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa kansalaislähtöistä kaupunkikeskustan kehittämistä 

Savonlinnassa vuosina 2019–2020. Asukasloikka Savonlinna -Seuraava askel -hanketta 

hallinnoi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. 
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Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä 

KultRinki – Innostavaa Kulttuuria Savonlinnaan! hankkeen la hto kohtaisina tavoitteina 

olivat kaupunkilaisten innostaminen ja rohkaiseminen osallistumaan seka  ka ytta ma a n 

paikallisia kulttuuripalveluita, kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kehitta minen, 

yhteiso llisen ryhma toiminnan lisa a minen, kansalaisla hto iseen ideointiin ja 

vaikuttamiseen kannustaminen seka  moniammatillisen yhteistyo n tekeminen eri 

tahojen ja kulttuuritoimijoiden kanssa. 

Toteutuneita KultRinki -hankkeen toimintoja ja palveluita ovat olleet KultRinkiKimpat 

(KultRinki kumppanikohteisiin), yhteiso llinen toiminta (yleiso opastukset, ra a ta lo idyt 

kulttuuririennot), Kirjasto -visiitit, Romanikulttuuriosio ja yleiso tapahtumat eri 

teemoilla. Hankkeen aikana on muodostunut myo s laaja, moniammatillinen 

yhteistyo verkosto. 

KultRinki hankkeen keskeisina  tavoitteina oli kehitta a  kulttuurista 

vapaaehtoistoimintaa ja luoda yhteistyo ssa  muiden paikallisten kulttuuritoimijoiden 

kanssa dynaaminen Savonlinnan KulttuuriRinki. Na iden osalta toiminta ei 

ka ynnistynyt suunnitelmien mukaan. Kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan koulutukset 

eiva t toteutuneet va ha isen osallistujama a ra n vuoksi. Lisa ksi hankkeeseen 

osallistuneiden (aloituslomakkeiden ta ytta ja t) ma a ra  ja i 45 henkilo n arvioidusta 

lukuma a ra sta  20 henkilo o n. Mittavan haasteen loi poikkeuksellinen keva ttalvella 

alkanut tilanne Koronan vuoksi, jolloin ryhma kokoontumiset eiva t olleet mahdollisia. 

Ta ma n vuoksi alkupera iset toimenpidesuunnitelmat jouduttiin hyvin monelta osalta 

muuttamaan (mm. pienoispuutarhat, yhteiset tapahtumat ja kokoontumiset, kurssit). 

Kuitenkin vaihtoehtoisten ratkaisujen lo yta minen, joustavuus ja nopea, toiminallinen 

reagointi ovat edesauttaneet viema a n hanketta eteenpa in vallitsevien olosuhteiden ja 

mahdollisuuksien mukaan. Oleellisessa asemassa ovat olleet myo s suullisten 

asiakaspalautteiden ja -toiveiden huomioiminen seka  kokeilukulttuurin 

hyo dynta minen. 

KultRinki hankkeen vaikuttavuutta voidaan mitata ja rjestettyjen tilaisuuksien ja 

tapahtumien lukuma a ra lla  ja monipuolisuudella seka  laajalla, moniammatillisella 
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yhteistyo verkostolla. Hankkeen toiminta on ollut myo s paikallisessa mediassa hyvin 

esilla  (yht. 12 lehtijuttua). 

KultRinki -hanke on ollut mukana aktiivisesti tyo ryhma ja senena  eri 

yhteistyo verkostoissa, joita ovat olleet Valikko/paikalliset vapaaehtoistoimijat, 

Savonlinnan Hyvinvoinnin yhteistyo ryhma , Savonlinnan Kaikukortti seka  Etela -Savon 

Taikuhyve ja valtakunnallinen kulttuuriluotsikoordinaattori verkosto. 

Projektikoordinaattori on osallistunut myo s Savonlinnan kaupungin kulttuuristrategia 

seka  Saimaa Ilmio  2026 tyo pajoihin. 
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Hankkeen tarve, toteutus ja tulokset 

Miten hanke onnistui vastaamaan kehittämistarpeeseen ja kuinka hankkeen 
tavoitteet toteutuivat?  

La hto kohtana KultRinki hankkeen toteutukselle oli kaupunkilaisten aktivoiminen 

paikallista kulttuuritoimintaa hyo dynta en.  Erilaisen yhteiso llisen ja matalan 

kynnyksen toiminnan kautta tavoitteena oli lisa ta  niin psyykkista  kuin fyysista  

hyvinvointia seka  ennaltaehka ista  yksina isyytta  ja syrja ytymista . Kokeilukulttuuria 

hyo dynta en haettiin ratkaisuja, joilla lisa ttiin kulttuuripalveluiden ka ytto a  seka  

mahdollistettiin uudenlaisia yhteistyo kuvioita ja verkostoja. Lisa ksi KultRinki 

hankkeen rooli on ollut ns. va liorganisaatiotoimijana kokoamalla eri tahoja ja 

toimintoja yhteen. 

Toteutuneita KultRinki -hankkeen toimintoja ja palveluita ovat olleet KultRinki -kimpat 

(KultRinkikumppani kohteisiin), yhteiso llinen toiminta (yleiso opastukset, ra a ta lo idyt 

kulttuuririennot), Kirjasto -visiitit, Romanikulttuuriosio ja erilaiset yleiso tapahtumat 

eri teemoilla. Hankkeen aikana on muodostunut myo s laaja, moniammatillinen 

yhteistyo verkosto (47). 

KultRinki -kimpat 

2019 

23.10. Muhasaaren Teatteri/pienryhma /Savonlinnan Kulttuurikellari 

2.11. - 3.11. Savonlinnan Orkesteri/tuolien roudaus/Savonlinnan Tuomiokirkko 

14.11. Teatterimylly/Mamu-ryhma  Kristillinen opisto/ 

 Savonlinnan Kulttuurikellari 

28.11. Muhasaaren Teatteri/pienryhma /Savonlinnan Kulttuurikellari 

29.11. Kohtaamisia esitys/Savonlinnan Teatteri/ 

 yhteistyo ssa  Limukutomo -hankkeen ryhma  

2020 

29.1. Kulttuurimatka maailman ympa ri/Savonlinna kvartetti 

 pienryhma /Melartin Sali 

30.1. Sademies esitys Savonlinnan Teatteri/Toimintatuvan ryhma  

15.2. Sademies esitys Savonlinnan Teatteri /pienryhma  

17.10. Junnu musiikkina ytelma  Savonlinnan Teatteri/ 

 Tyo paja Telakan pienryhma  
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Yhteisöllinen toiminta  

2019 

9.11. Porrastreenit Olavinlinnassa/yhteistyo ssa  Savonlinna liikkuu, 

 HaTTunarikka 

23.11. Ars Nova/taidena yttelyopastus/Riihisaaren museo 

2020 

25.1. Talvisodan va rikuvat/na yttelyopastus/Riihisaaren museo 

1.2. Tarinoita syva sta  ida sta  osa 1./ na yttelyopastus/Riihisaaren museo 

6.2. Luovan liikkumien paja/Kehitysvammaisten ryhma /Kristillinen Opisto 

13.2. Luovan liikkumien paja/Kehitysvammaisten ryhma /Kristillinen Opisto 

22.6.-29.7. Rannoilla raikaa ja kallioilla kajahtaa 36 kesa tapahtuman sarja 

 yhteistyo ssa  Asukasloikka Savonlinna, kulttuurikumppanit, paikalliset eri 

 yritykset 

10.10. Porrastreenit Olavinlinnassa/yhteistyo ssa  Savonlinna liikkuu, 

 HaTTunarikka, Pyha n Olavin Miekkailijat 

 

Kerran kuussa kirjastolla/tapahtumat/Savonlinnan kaupunginkirjasto Joeli 

2019 

9.10. KultRinki info-piste 

13.11. KultRinki info-piste/Yhteistyo ssa  Parasta Etela -Savoon hanke 

11.12. Aslo hankeperheen joulukalenteriluukku 

2020 

12.2. Aslo hankeperheen Ysta va npa iva n Etkot 

 

Romanikulttuuriosio yhteistyössä Savonlinnan Seudun Romanilähetys ry 

7.1. Shatritsa esitys/Savonlinnan Kulttuurikellari, paikallisen romaniryhma n 

 kanssa  

10.3. Inga Angersaaren vierailu/Savonlinnan kaupunginkirjasto 

1.9.  Kulttuurit kohtaavat Kellarilla!/kansainva linen kohtaamispaikkailta/ 

 Savonlinnan Kulttuurikellari 

6.10. Romanikulttuuripa iva  Savonlinnan kaupunginkirjasto 

  

KultRinki -hanke on ollut mukana myo s Asukasloikka Savonlinna seuraava askel 

hankkeen mukana 

2019 

27.-28.9. Savonlinnan Hyvinvointimessut/Tanhuvaara 

17.12.  Joulutori/Jalmarin aukio 

2020 

4.9. Syystulet/Martti Talvelan puistotie 
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KULTRINKI TILASTOINTI 2.9.2019-31.10.2020 PVM LKM 

KULTRINKI KERRAN KUUSSA KIRJASTOLLA 9.10.2019 17 

INNOSTUSILTA  10.10.2019 3 

KULTRINKI KIMPPA KELLARILLA/MUHASAAREN TEATTERI 23.10.2019 4 

KULTRINKI KYLÄILEE!:     

ETELÄ-SAVON SINKUT/SAVONLINNA 20.11.2019 12 

SETLEMENTTITALO LINNALAN NUORET 27.11.2019 8 

KRISTILLINEN OPISTO/VERKOSTO 3.12.2019 5 

KULTRINKIKIMPPA:     

SAVONLINNAN ORKESTERI/ROUDAUS 2.11.2019 3 

SAVONLINNAN ORKESTERI/ROUDAUS 3.11.2019 4 

TEATTERIMYLLY/KRISTILLINEN OPISTO MAMU 14.11.2019 11 

TAIDENÄYTTELYOPASTUS ARS NOVA/ RIIHISAARI 23.11.2019 32 

KULTRINKI KIMPPA KELLARILLA/MUHASAAREN TEATTERI 28.11.2019 5 

KOHTAAMISIA ESITYS TEATTERILLA/yhteistyössä LIMUKUTOMO HANKE 29.11.2019 46 

YHTEISTAPAHTUMAT     

PORRASTREENIT OLAVINLINNASSA/SAVONLINNA LIIKKUU, HATTUNARIKKA 9.11.2019 110 

KULTRINKI KIRJASTOLLA/PARASTA ETELÄ-SAVOON HANKE 13.11.2019 25 

JOULUKALENTERILUUKKU/HATTUNARIKKA, LÄHDE VAIKUTTAA 11.12.2019 35 

  vuosi  2019 320 

KULTRINKI TAPAHTUMAT:     

Talvisodan värikuvat, yleisöopastus Riihisaaressa  25.1.2020 72 

Tarinoita syvästä idästä osa 1, yleisöopastus Riihisaaressa  1.2.2020 20 

 Luovan liikkumisen paja, kehitysvammaisten ryhmä SKO:lla  6.2.2020 10 

Luovan liikkumisen paja, kehitysvammaisten ryhmä SKO:lla  13.2.2020 14 

KULTRINKI KIMPPA:     

Kulttuurimatka maailman ympäri/Savonlinnan kvartetti, pienryhmä 29.1.2020 3 

Sademies teatteriesitys/Savonlinnan Teatteri, Toimintatuvan ryhmä 30.1.2020 12 

Junnu musiikkinäytelmä/Työpaja Telakan ryhmä 17.10.2020 9 

YHTEISET TAPAHTUMAT     

Ystävänpäivän etkot yhteistyössä Aslo -hankeperheen kanssa  12.2.2020 30 

PORRASTREENIT OLAVINLINNASSA/SAVONLINNA LIIKKUU, HATTUNARIKKA 10.10.2020 60 

RANNOILLA RAIKAA JA KALLIOILLA KAJAHTAA KESÄTAPAHTUMASARJA/Aslo  
22.6.-
29.7.2020 2311 

KULTRINKI TAPAHTUMAT:     

Luovan liikkumisen pajainfo Työpaja Telakalla 12.3.2020 7 

ROMANIKULTTUURIOSIO  yhteistyössä Savonlinnan Seudun Romanilähetys ry:     

Shatritsa esitys, paikallisen romaniryhmän  kanssa Kulttuurikellarilla 7.1.2020 10 

Inga Angersaaren vierailu Kirjasto Joelissa/Savonlinnan kaupunginkirjasto 10.3.2020 52 

Kulttuurit kohtaavat Kellarilla/kansainvälinen kohtaamispaikkailta 1.9.2020 45 

 yhteistyössä Savonlinnan Seudun Romanilähetys ry:n ja Savonlinnan Seudun Kolomonen     

Romanikulttuuripäivä kirjasto Joelissa 6.10.2020 51 

 vuosi 2020 2706 

 Yhteensä 3026 
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KultRinki yhteistyöverkosto  
1. Ars Nova ry 

2. Esmo ry 

3. ESSOTE, Parasta Etela -Savoon hanke 

4. Etela -Savon Ely-keskus 

5. Etela -Savon maakuntaliitto 
6. Etela -Savon Sinkut  

7. Ita -Savon koulutuskuntayhtyma , ammattiopisto Samiedu, ravintola Paviljonki 

8. Ita -Savon koulutuskuntayhtyma , ammattiopisto Samiedu/tekniikka 

9. Ita -Savon sairaanhoitopiiri SOSTERI  

10. Ivolga Media Oy/Lakeland Travel 

11. Joose Keskitalon a a ni ja sana 
12. Kansallismuseo, Olavinlinna 

13. Kulttuurihanat ay 

14. Linna Brass Ouintet ry 
15. Lippa-kioski/Tmi Tiina Kosonen 

16. La hde vaikuttaa -hanke 

17. Muhasaaren Teatteri ry 

18. Nova Records Oy 

19. Primehotels Oy  

20. Ruunarinteet ay 
21. Saimaan seudun syo pa yhdistys 

22. Sanidae music/Sanna Pirttisalo 

23. Savonlinnan 4h/Job4You hanke 

24. Savonlinnan HaTTu ry, Hattunarikka 

25. Savonlinnan kaupunki, kulttuuritoimi 

26. Savonlinnan kaupunki, LIVE hanke 

27. Savonlinnan kaupunki, pa a kirjasto Joeli  

28. Savonlinnan kaupunki, Riihisaari Saimaan luonto- ja museokeskus 

29. Savonlinnan kaupunki/ Tyo paja Telakka 

30. Savonlinnan Kristillinen opisto 

31. Savonlinnan Kulttuurikellari ry 

32. Savonlinnan kyla t ry 

33. Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 

34. Savonlinnan Oppaat ry 

35. Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry 

36. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Parasta Etela -Savoon hanke 

37. Savonlinnan Seudun Liikunta ry 

38. Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry  

39. Savonlinnan Seudun Romanila hetys ry 

40. Savonlinnan Seudun Teatteriyhdistys ry 

41. Savonlinnan Soitinkulma Oy 

42. Setlementti Linnalan Nuoret ry 

43. Sa a minki-Seura ry, Vesj´kansa hanke 

44. Taikuhyve Etela -Savo 

45. Teatterimylly ry 

46. Verkkomuikku 
47. Wivilla Oy 
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Mitä välittömiä tuloksia hankkeella saatiin aikaan? Mitä vaikutuksia tuloksilla 
on?  

KultRinki hankkeen toiminnallinen vahvuus oli tapahtumien ja rjesta misessa . 
Tapahtumat ja opastetut KultRinkiKimpat omalta osaltaan tukivat ja antoivat 
lisa sisa lto a  myo s muiden Asukasloikka Savonlinna tuensiirtohankkeiden 
asiakaskunnalle ja paikalliseen Savonlinnan kulttuuritarjontaan.  

Mutkaton ja hyva  yhteistyo  KultRinki kumppanikohteiden kanssa mahdollisti useita 
yleiso tilaisuuksia, joita voitiin ra a ta lo ida  tilaisuuskohtaisesti ja innovatiivisesti.  

 

Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä 
kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? 

Uudenlaiset toimintatavat seka  ns. testatut ja hyva t ka yta nteet antavat hyva a  pohjaa 
myo s tuleville hankkeille ja yhteistyo kuvioille. Merkityksellista  ja toivottavaa on, etta  
kulttuurinen hyvinvointi seka  taidela hto iset menetelma t ja kokemukset sisa llyteta a n 
osaksi eri kohderyhmien arkea seka  Savonlinnan kaupungin hyvinvointistrategiaa. 

 
Toteutuiko hanke aiotulla maantieteellisellä alueella tai kuinka alue 
mahdollisesti muuttui? Saavutettiinko suunniteltu kohderyhmä vai tuliko siihen 
muutoksia?  
Hanke toteutettiin Savonlinnan keskustataajaman alueella.  
KultRinkiKimppa ja eri tapahtumat olivat kaikille avoimia tilaisuuksia. Pienryhma  
toiminnat oli suunnattu mm. maahanmuuttajille, kehitysvammaisille, 
mielenterveyskuntoutujille, muistisairaille ja kuntouttavassa tyo toiminnassa oleville. 
 
 
Päästiinkö toteutuksessa hakemuksessa esitettyihin numeerisiin tavoitteisiin?  

KultRinki hankkeen tavoitteena oli kehitta a  kulttuurista vapaaehtoistoimintaa ja luoda 
dynaaminen Savonlinnan KulttuuriRinki. Na iden osalta toiminta ei ka ynnistynyt 
suunnitelmien mukaan. Kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan koulutukset eiva t 
toteutuneet va ha isen osallistujama a ra n vuoksi. Hankkeeseen osallistuneiden 
(aloituslomakkeiden ta ytta ja t) ma a ra  ja i 45 henkilo n lukuma a ra sta  20 henkilo o n. 
Poikkeusajan (maalis-kesa kuu) vaikutus oli oleellinen muutenkin lyhytkestoisessa 
hankkeessa. 

Tapahtumien ja eri tilaisuuksien osallistujama a ra  puolestaan on 2957, minka  lisa ksi 
KultRinki hanke on ollut myo s mukana Asukasloikka Savonlinna pa a hankkeen 
ja rjesta missa  yleiso tilaisuuksissa. 

 

Miten hanke kartutti tuensaajan hanketyöosaamista ja hankkeen sisällön 
mukaista osaamista?  

Projektikoordinaattorilla oli jo aikaisempaa kokemusta hanketyo sta  (Leader), mutta 
ta ma  antoi lisa tietoa ja osaamista ESR-hanketyo sta . Itse tyo n sisa lto o n ja 
tapahtumatuottamiseen oli jo valmista osaamista, mutta uusien yhteistyo tahojen ja 
verkostojen kanssa tyo skentely antoi uudenlaista na ko kulmaa ja mahdollisuuksia.  
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Toteutuiko hankkeen aikana ennakoituja tai muita riskejä ja kuinka niihin 
reagoitiin?  

Hankkeen toimintaa vaikeutti keva ttalvella alkanut Korona-poikkeustila, minka  
suurimmat vaikutukset olivat maaliskuusta kesa kuulle. Ka yta nno ssa  ta ma  tarkoitti 
projektikoordinaattorin eta tyo ta , yhteiso llisen toiminnan ja tapahtumien peruttamista. 

Toisaalta keva a n peruutukset mahdollistivat kesa tapahtumasarjan toteuttamisen. 

 

Miten ohjausryhmä tuki hankkeen toteutusta?  

KultRinki -hankkeen yhteyteen ei perustettu erillista  ohjausryhma a , koska 
taustayhdistyksen Osuuskunta Innostimen toiveesta haluttiin pita a  toimintarakenne 
kevyena .  

 

Miten kohderyhmä koki hankkeen? Millaista palautetta kohderyhmältä on 
saatu? 

Hankkeen aikana ei ole kera tty kirjallista palautetta. Suullista palautetta on saatu 
KultRinkiKimppa, infotilaisuuksien, visiittien ja tapahtumien yhteydessa . Palautteiden 
ja toiveiden pohjalta on pyritty jatkojalostamaan ja mahdollistamaan erilaisia 
toimintoja ja tilaisuuksia. Varsinkin Rannoilla raikaa ja kallioilla kajahtaa 
kesa tapahtumasarjan aikana niin yleiso lta  kuin myo s esiintyjilta kin saatiin runsaasti 
positiivista palautetta. Kiitosta saivat mm. toimivat ja rjestelyt, matalan kynnyksen 
mielenkiintoiset esityspaikat, yleiso lle maksuttomat esitykset ja monipuolinen 
ohjelmisto. 

Miten hanke näkyi julkisuudessa? Miten hankkeesta tiedotettiin?  

Hanke on hyo dynta nyt eri viestinta kanavia niin tiedottamisessa kuin myo s 
markkinoinnissa. Pa a asialliset tiedotuskanavat ovat olleet KultRinki ja Asukasloikka 
Savonlinna hankkeiden kotisivut ja Facebook sivustot, paikallinen printtimedia (Ita -
Savo ja Savonmaa), tapahtumakalenterit (SavonlinnaNyt, Yssi, Facebook ryhma t, Ita -
Savon tapahtumainfo). Oleellista on ollut myo s jalkautuminen eri yleiso tapahtumiin, 
Asukasloikka Savonlinnan hankeperheen tilaisuudet ja omien KultRinki-infojen 
pita minen (esim. Kerran kuussa kirjastolla, KultRinki visiitit).  Hankkeen aikana 
KultRinki hanke on ollut esilla  paikallisissa sanomalehdissa  (Ita -Savo, Savonmaa) 
yhteensa  12 kertaa.  

Mihin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hanke toiminnallisesti tai muuten 
liittyi ja miten? 

Yhteistyo hankkeita ovat olleet Asukasloikka Savonlinnan seuraava askel -hankkeen 
alla olevat tuensiirtohankkeet Vesj´kansa hanke, HaTTunarikka, Savonlinna Liikkuu, 
La hde vaikuttaa, Job4You. Ta ma n lisa ksi Savonlinnan Seudun Kolomosen Parasta Etela -
Savossa ja Yhdessa  Ita -Savossa hankkeet seka  Kylilta  kylille, Savonlinna LIVE ja 
Savonlinnan Seudun Muistiyhdistyksen Limukutomo hankkeet. 

 

Missä hankkeen aineisto säilytetään tai arkistoidaan? Yhteyshenkilön 
yhteystiedot 

Hankkeen aineisto säilytetään  

Ja rjesto talo Kolomonen, Pappilankatu 3 57100 Savonlinna.  

Yhteyshenkilo  Sirpa Kolistaja, sirpa.kolistaja@kolomonen.fi, p.0500 691 574 

mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
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LIITE Rannoilla raikaa ja kallioilla kajahtaa kesätapahtumasarja 
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Seurantajaksot 

Syys-lokakuu 2019 

KultRinki -hankkeen yhteyteen ei perustettu erillista  ohjausryhma a , koska 
taustayhdistyksen Osuuskunta Innostimen toiveesta haluttiin pita a  toimintarakenne 
kevyena . Ta ma n sijaan KultRinki -hanke on mukana aktiivisesti eri 
yhteistyo verkostoissa mm. Valikko/paikalliset vapaaehtoistoimijat, Savonlinnan 
Hyvinvoinnin yhteistyo ryhma , Savonlinnan Kaikukortti tyo ryhma  ja valtakunnallinen 
kulttuuriluotsikoordinaattori verkosto. 
Ensimma isen jakson aikana on ollut ta rkea a  luoda pohja tulevalle toiminnalle. Ta ha n 
liittyva t KultRinki hankkeen visuaalisen ilmeen rakentaminen, KultRinki 
kulttuurikumppani sopimukset (Olavinlinna, Muhasaaren Teatteri, Riihisaari Saimaan 
luonto- ja museokeskus, Savonlinnan Kulttuurikellari, Savonlinnan Orkesteri, 
Savonlinnan Teatteri ja Teatterimylly) seka  jalkautuminen eri infotilaisuuksiin (mm. 
Savonlinnan Hyvinvointimessut, KultRinki -infopiste pa a kirjasto Joelissa ja 
yhdistys/yhteiso tapaamiset ja Innostusilta Ja rjesto talo Kolomosessa). Lisa ksi on 
hyo dynnetty eri viestinta kanavia niin tiedottamisessa ja markkinoinnissa (Yssi, 
Facebook, paikalliset muut tapahtumakalenterit). Seurantajakson aikana KultRinki 
hanke on ollut esilla  paikallisissa sanomalehdissa  kaksi kertaa (Ita -Savo, Savonmaa).  
Oleellista on tavoittaa eri kanavien kautta niin innostajia, tulevia KultRinki -luotseja 
kuin myo s henkilo ita /kohderyhmia , jotka tarvitsevat taustatukea osallistumiseen. 
Yhteiso llisen toiminnan kautta mahdollistetaan myo s kansalaisla hto inen ideointi ja 
vaikuttaminen. 
 

Marras-joulukuu 2019 
KultRinki -hanke on mukana aktiivisesti eri yhteistyöverkostoissa mm. 
Valikko/paikalliset vapaaehtoistoimijat, Savonlinnan Hyvinvoinnin yhteistyo ryhma , 
Savonlinnan Kaikukortti tyo ryhma . Taikuhyve Etela -Savo ja valtakunnallinen 
kulttuuriluotsikoordinaattori verkosto. Projektikoordinaattori on osallistunut myo s 
Savonlinnan kaupungin kulttuuristrategia tyo pajaan seka  Saimaa Ilmio  2026 
tilaisuuksiin. 
KultRinki kyläilee -infovisiitteja    

20.11. Etela -Savon sinkut, yhteistyo  

27.11. KultRinki kyla ilee - Setlementtitalo Linnalan nuoret 

3.12. KultRinki kyla ilee/Kristillinen opisto kehitysvammaryhma  

KultRinkiKimppa 

2.-3.11. Tuolien roudaus vapaaehtoisvoimin/Savonlinnan Orkesteri 

14.11. Teatterimyllyn rakkautta ja kylma a  sotaa kenraali kansainva lisen 
opiskelijaryhma n kanssa/kristillinen opisto 

23.11. Taidena yttelyopastus riihisaaressa/ yhteistyo ssa  ars nova, riihisaari 

28.11. KultRinkikimppa kellarilla/yhteistyo ssa  Muhasaaren Teatteri 
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Tapahtumat 

Hanke on ollut ja rjesta ma ssa  yhteisia  tapahtumia Asukasloikka Savonlinna 
hankeperheen kanssa seka  muiden toimijoiden kanssa 

9.11. Porrastreenit Olavinlinnassa/yhteistyo ssa  Savonlinna liikkuu, HaTTunarikka, 
Olavinlinna 

13.11. KultRinki kirjastolla – yhteistyo ssa  Parasta Etela -Savoon hanke 

29.11. Kohtaamisia esitys Savonlinnan Teatterilla/yhteistyo ssa  Limukutomo hanke, 
Savonlinnan Teatteri 

11.12. Joelin joulukalenteriluukku pa iva  Asukasloikka hankeperheen kanssa 

17.-18.12. joulutori Asukasloikka hankeperheen ja Kylilta  Kylille hankkeen kanssa 

 

KultRinkiluotsikoulutus 14.11. ei toteutunut, siirto tammikuulle 16.1.2019. 

 

Hanke on hyo dynta nyt eri viestinta kanavia niin tiedottamisessa ja markkinoinnissa 
(Yssi, Facebook, paikalliset muut tapahtumakalenterit). Seurantajakson aikana 
KultRinki hanke on ollut esilla  paikallisessa sanomalehdessa  kaksi kertaa (Ita -Savo). 
Oleellista on tavoittaa eri kanavien kautta niin innostajia, tulevia KultRinki -luotseja 
kuin myo s henkilo ita /kohderyhmia , jotka tarvitsevat taustatukea osallistumiseen. 
Yhteiso llisen toiminnan kautta mahdollistetaan myo s kansalaisla hto inen ideointi ja 
vaikuttaminen. 

 

Tammi-helmikuu 2020 
KultRinki -hanke on mukana aktiivisesti eri yhteistyo verkostoissa, joiden kanssa on 

toteutettu erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Vuoden alusta on aloitettu myo s uusia 

yhteistyo n kuvioita seka  ka ynistetty suunnittelemaan ja toteuttamaan 

romanikulttuuriosiota yhteistyo ssa  Savonlinnan Seudun Romanila hetys ry:n ja 

perustetun tyo ryhma n kanssa. 

KultRinki -tapahtumat 

7.1. Shatritsa esitys, paikallisen romaniryhma n kanssa Kulttuurikellarilla 

25.1. Talvisodan va rikuvat, yleiso opastus Riihisaaressa  

1.2. Tarinoita syva sta  ida sta  osa 1, yleiso opastus Riihisaaressa  

6.2. Luovan liikkumisen paja, kehitysvammaisten ryhma  SKO:lla  

12.2. Ysta va n pa iva n etkot yhteistyo ssa  Aslo -hankeperheen kanssa  

13.2. Luovan liikkumisen paja, kehitysvammaisten ryhma  SKO:lla  

KultRinkiKimppa 

29.1. Kulttuurimatka maailman ympa ri, Savonlinnan kvartetti/Paavo Hakulinen  

15.2. Sademies, Savonlinnan Teatteri  

KultRinkiluotsikoulutus 16.1.2020 ei toteutunut va ha isen osallistujama a ra n vuoksi. 

Hanke painottuu jatkossa yhteiso lliseen ja kansalaisla hto iseen toimintaan 

(tapahtumat/tilaisuudet) seka  KultRinkiKimppa -menoihin. 
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Maalis-huhtikuu 2020 

Maaliskuussa jatkettiin aikaisemmin aloitettujen tyo ryhmien ja verkostojen 

tyo skentelya  (mm. Romanikulttuuriosio, Saimaan syo pa yhdistys, Tyo paja Telakka). 

Ennen 13.3. ehdittiin toteuttaa Kirjasto Joelissa Inga Angersaaren vierailu 

(luento/haastattelu, satutuokio) ja Tyo paja Telakalla Luovan liikkumisen pajainfo. 

Maalis- ja huhtikuun kaikki muut yleiso tilaisuudet jouduttiin poikkeustilan vuoksi 

perumaan.  

Hankkeen projektikoordinaattori osallistui Asukasloikka Savonlinna hankkeen 

ja rjesta miin koulutuksiin (3.-4.3. Excel ja 27.3. digimarkkinointi). 

KultRinki hanke on aktiivisesti pa ivitta nyt oma Facebook -sivuston kautta vinkkeja  

eristettyyn eta arkeen. Suunnittelun alla ovat myo s kesa n ja syksyn tapahtumat. 

KultRinki -tapahtumat 

10.3. Inga Angersaaren vierailu Kirjasto Joelissa, yhteistyo ssa  Savonlinnan Seudun 

Romanila hetys ry:n ja Savonlinnan kaupunginkirjasto 

12.3. Luovan liikkumisen pajainfo Tyo paja Telakalla naisryhma  kuntouttavassa 

tyo toiminnassa  

 

Touko-kesäkuu 2020 
KultRinki -hankkeen projektikoordinaattori tyo skenteli eta tyo pisteessa  31.5.2020 
saakka poikkeustilan vuoksi. Toukokuussa ka ynnistyiva t kesa n ja syksyn tapahtumien 
suunnittelu, tarjouspyynto jen la hetta minen seka  eri tilaisuuksien ja esitysten 
aikatauluttaminen. KultRinki -hankkeella on valmistelu- ja ja rjestelyvastuu 
yhteistyo ssa  Asukasloikka Savonlinna hankkeen kanssa Rannoilla raikaa ja kallioilla 
kajahtaa kesa tapahtumasarjan (36 tilaisuutta) toteuttamisesta 22.6.-29.7.2020. 
Erillinen Vesj´kansa viikko 27 toteutetaan yhteistyo ssa  Yhdessa  Ita -Savossa ja 
Vesj´kansa hankkeiden kanssa. 
 

KultRinki -tapahtumat sekä Rannoilla raikaa ja kallioilla kajahtaa:  

3.6. KultRinki Itsearviointi yhdessä Asukasloikka Savonlinnan 
projektihenkilöstön kanssa 

Ka vimme la pi hankkeen onnistumisia ja kehitta misen kohteita seka  yhteistyo ta  
pa a hankkeen kanssa. Hankkeen vahvuudet ovat olleet yhteiso llisen toiminnan ja 
yleiso tapahtumien ja rjesta misessa , laajassa verkostoyhteistyo ssa  ja oman toiminnan 
bra nda yksessa  (mediana kyvyys, layout). Haasteena on ollut tavoittaa ESR-hankkeiden 
ydin kohderyhma a  ja saada heita  innostumaan esim. kulttuuririentoihin. Suunniteltu 
kulttuurinen vapaaehtoistoiminta ei ole myo ska a n toteutunut alkupera isen 
suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. 

Yhteistyo  Asukasloikka Savonlinna pa a hankkeen kanssa on sujunut mutkitta ja olen 
saanut neuvoa ja tukea tyo ho ni. Lisa ksi muut tuensiirtohankkeet ovat toimineet 
loistavana ja innostavana kumppaneina, era a nlaisena omana tyo yhteiso na . Ta sta  
osoituksena mm. useat yhdessa  ja rjestetta va t tapahtumat. 

 

LIITE Rannoilla raikaa ja kallioilla kajahtaa tapahtumat  
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Heinä-elokuu 2020 

KultRinki -hankkeella oli pa a vastuu Rannoilla raikaa ja kallioilla kajahtaa 
kesa tapahtumasarjan toteuttamisesta 1.-29.7.2020. Tavoitteena oli tarjota iloa ja 
kohtaamisia paikallisille asukkaille Korona keva a n vastapainoksi; yleiso lle 
monipuolinen ja maksuton ohjelmisto seka  samalla myo s ammattitaiteilijoille ja 
esiintyjille tyo mahdollisuuksia. Esityspaikkojen valinnoissa huomioitiin 
saavutettavuus seka  vallitsevat turvama a ra ykset, etta  myo s esimerkiksi erityisryhmien 
edustajilla oli mahdollisuus osallistua tapahtumiin.  

KultRinki -tapahtumat sekä Rannoilla raikaa ja kallioilla kajahtaa:  

Heinäkuu oli Rannoilla raikaa ja kallioilla kajahtaa kesa tapahtumasarjan hektisinta  
aikaa. Aikava lilla  1.-29.7.2020 ja rjestettiin 25 maksutonta tapahtumaa, levitta ytyen 19 
eri matalankynnyksen esityspaikkaan Savonlinnan keskustataajamassa. Suurin osa 
tapahtumista toteutettiin ulkotiloissa, minka  vuoksi oli mahdollisuus taata helpommin 
myo s poikkeusajan turvama a ra ykset. Kokonaisuudessaan kesa tapahtumasarjaan 
osallistui yleiso a  2311, minka  lisa ksi esimerkiksi ulkoilmatapahtumissa yleiso a  oli 
la hieta isyyden lisa ksi seuraamassa kauempana. Tapahtumat saivat hyvin julkisuutta 
paikallisessa mediassa, minka  lisa ksi eri yhteistyo tahot toimivat myo s 
markkinointikanavina (esim. Savonlinna LIVE hankkeen aamunavauksien 
printti/suulliset infot heina kuun jokaisena aamuna). 

LIITE Rannoilla raikaa ja kallioilla kajahtaa tapahtumat  

 

Elokuussa KultRinki -hankkeen projektikoordinaattori oli lomalla 3.-14.8.2020, minka  
ja lkeen jatkui syksyn tapahtumien valmistelu. Hankkeen viimeisessa  jaksossa 
toteutetaan mm. viime keva a lta  siirtyneet tapahtumat vallitsevan tilanteen salliessa.  

 

Syys-lokakuu 2020 
KultRinki hankkeen viimeisen osion ohjelmassa olivat viime keva a lta  siirtyneiden 
tapahtumien toteuttaminen. Kansainva linen kohtaamispaikkailta Kulttuurit kohtaavat 
Kellarilla! ja rjestettiin 1.9.2020. Musiikillisessa illassa esiintyiva t Gypsy Rthymn ja 
Hilja Gro nfors Trio. Hankkeen romanikulttuuriosion viimeinen tilaisuus pidettiin 
Savonlinnan kaupunginkirjaston Miitti -tilassa, missa  6.10. vietettiin 
Romanikulttuuripa iva a  klo 10-19. Yleiso lla  oli mahdollisuus tutustua Gelem, gelem -
na yttelyyn, romanikirjallisuuteen ja -oppikirjoihin seka  romaninaisten tekemiin 
ka sito ihin. Illan ohjelmassa oli romanikulttuuriluennot, mitka  ka sitteliva t mm. 
historiaa, tapakulttuuria ja vaatetusta. 

Yhteistyo ssa  Saimaan syo pa yhdistyksen ja HaTTunarikka hankkeen ja rjestetta va  
Naisten kylpyilta 8.10. jouduttiin perumaan Savonlinnan muuttuneen Koronatilanteen 
vuoksi. 

Porrastreenit Olavinlinnassa vol. 2 toteutettiin 10.10. yhteistyo ssa  Savonlinna Liikkuu, 
HaTTunarikka ja Pyha n Olavin Miekkailijoiden kanssa. 

Hankkeen viimeinen KultRinkiKimppa 17.10. Tyo paja Telakan pienryhma  Savonlinnan 
Teatterin Junnu musiikkina ytelma a n. 

 

KultRinki -hanke oli mukana myo s 4.9. Asukasloikka Savonlinna hankeperheen 
yhteisessa  infoteltassa Savonlinnan Syystulilla. 


