Savonlinnalaisten elämää on tarkoitus tehdä
värikkäämmäksi ja rikkaammaksi — Kaikkia
innostetaan mukaan ideoimaan
Riitta Kärkkäinen ja Kira Boesen vetävät kumpikin hankkeita, joiden tarkoitus on tehdä
Savonlinnan väen elämää värikkäämmäksi ja rikkaammaksi. KultRinki kutsuu kulttuuriin ja
luontoon, Vesj'kansa ravistaa järven tärkeyteen.
Riitta-Leena Lempinen-Vesa

Kira Boesen ja Riitta Kärkkäinen kannustavat kaupunkilaisia osallistumaan ja ideoimaan. - Sekä
Vesj'kansa että KultRinki on tarkoitettu meidän kaikkien elämän rikastuttamiseksi, sanoo Boesen,.
Tulkaa mukaan, lähtekää tekemään ja ideoimaan! Tehdään kaupungin elämästä elävämpää yhdessä.
Haluamme innostaa kaikkia, ihan kaikkia lähtemään mukaan, toimimaan omassa kaupungissa.

Kira Boesen ja Riitta Kärkkäinen ovat molemmat tahoillaan aloittaneet vuoden mittaiset työt,
joiden tarkoituksena on saada Savonlinnan kaupunkikeskustan ja lähiseutujen väkeä itse tekemään
ja osallistumaan eri tavoin.
Molemmat puhuvat pop up -osallistumisesta.
— Ei tarvitse liittyä yhdistykseen, ei ole velvoitettu tekemään jotain siksi, että on mukana, vaan
kyse on monenlaisesta yhteisestä tekemisestä ja ideoinnista kaupunkialueelle. Mukaan voi tulla, jos
siltä tuntuu, miettii Kärkkäinen.
— Yksi tarkoitus on vähentää yksinäisyyttä, saada ihmisiä pois kotisohvilta yhteiseen olemiseen,
kulttuurin, luonnon ja liikunnan sekä toisten ihmisten pariin. Se tuo elämään iloa ja mielekkyyttä.
Kira Boesen vetää Vesj’kansa-hanketta, Kärkkäinen tuo KultRinki-ajattelua Leader-alueilta
Savonlinnaan. Molemmat ovat Savonlinnan seudun Kolomosen Asukasloikan alaisia
tuensiirtohankkeita.
Boesenin vetämän Vesj’kansan taustalla on Sääminki-seura, KultRinki-hankkeen taustalla
Osuuskunta Innostin.
— Sääminki on ollut alunperin valtavan suuri alue, josta monet kunnat ovat historian mittaan
eriytyneet. Hahmotan mielessäni sääminkiläisyyden maantieteellisesti laajaksi, en vain nykyistä
Savonlinnaa koskevaksi, miettii Boesen.
— Vesj’kansalla tarkoitetaan laajasti kaikkia meitä, jotka asumme enemmän tai vähemmän veden
äärellä. Vesi on ollut tärkeä osa ihmisten elämää, siitä on tullut toimeentulo ja se on toiminut
kulkuväylänä, se on määrittänyt koko elämän. Nykyään ehkä suhde veteen, järviin, on vieraantunut.
Tätä asiaa lähdetään nyt työstämään.
Vesj'kansan identiteetti kuuluu Boesnin mukaan meille kaikille veden äärellä asuville.
— Saarelaisilla on omat tarinansa ja näkökulmansa maailmaan. Tarkoitus on tallentaa näitä
saariston tarinoita esimerkiksi siitä, millaista oli asua 70-luvulla aivan Savonlinnan lähisaarissa,
joilla ei ollut sähköä, konkretisoi Boesen.
— Tarinat ovat kullanarvoisia. Toki vielä vanhempia tarinoita on jo taltioitu. Nyt on aika päivittää
vesj'kansan tarinat.
Samalla lanseerataan käsite Blue Care.
— Metsien hyvää tekevät vaikutukset tunnetaan, niistä käytetään käsitettä Green Care. Blue Care on
kaikkea sitä hyvää, mitä järviluonto meille voi tarjota tai tehdä, sinistä hoitoa. Jo pelkästään
järvelle, siniseen, katsominen tekee hyvää silmille.
— Miten olisi rantajooga Savonlinnan keskustassa, vuokrattavat city-veneet, aloittelijoiden
pilkkitempaus? Nyt voi kuka vain ideoida mahdollisuuksia.
Kolmas Vesj’kansan teema on veteen liittyvät mytologiat ja kansanviisaus. Voisiko esimerkiksi
vesimytologioiden pohjalta luoda pelejä tai larppeja? Voisiko Savonlinnan rannoista laatia

rastikartan, johon merkittäisiin tarinallisesti tai historiallisesta jännittäviä paikkoja? Mitä kaikkea
pitää sisällään Olavinlinnan lähivesi?
— Kaikkeen tähän tarvitsen ihmisiä kertomaan ja osallistumaan. Elämme järvien keskellä, joten
niiden merkityksen vahvistaminen ja uudenkin löytäminen on tärkeää.
Riitta Kärkkäisen KultRinkikin haluaa rohkaista kaupunkilaisia kulttuuripalvelujen äärelle ja myös
luontoon ja liikkumaan, madaltaa kynnystä. Samalla kannustetaan ryhmätoimintaan ja omaan
ideointiin.
— Esimerkiksi näin: Jollekin voi olla vähän pelottavaa lähteä yksin teatteriin, joten mennäänkin
yhdessä. KultRinki-ryhmä kokoontuu ennen esitystä, ja sitten mennään yhdessä. Yksinäiselle voi
väliaika olla ahdistava, KultRinki-porukassa ei ole yksin.
— Tai voidaan lähteä yhdessä lenkille, tehdä kulttuurikierroksia lähialueella. Yksinäisyys on suuri
ja ikävä asia, sitäkin lähdetään nyt purkamaan.
Kyse on uudentyyppisestä, kansalaislähtöisestä vapaaehtoistoiminnasta, jonka ydintehtävä on lisätä
kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja aktivoida väkeä monella tavoin. KultRinki-ajattelu on
pilotoitu Piällysmies- ja RaJuPuSu-alueilla, ja nyt kokemuksia otetaan käytäntöön myös
Savonlinnan keskustassa.
KultRinki voi tehdä kaupunkilaisia ja kulttuurilaitoksia toisilleen tutummiksi. Joku voi tehdä vaikka
vapaaehtoistyötä kulttuurilaitoksessa ja muuten vain tutustua asioihin lähemmin.
— Samalla oma paikkakunta ja sen historia tulevat tutummiksi. Jo se parantaa viihtyvyyttä ja tuo
elämään ihan toisenlaista väriä, miettii Kärkkäinen.
Aikaisempaan KultRinki-toimintaan ovat kuuluneet myös yhteisölliset pienoispuutarhat
palvelutaloihin, museoalueille ja julkisille piha-alueille.
— Istutuslaatikoiden ympärillä alkoi tapahtua muutakin kuin pelkkää puutarhanhoitoa. Ehkä samaa
voi tehdä Savonlinnassakin, tuoda istutuslaatikoita vaikka keskustan julkisiin tiloihin.
Kaupunkitilan tekeminen eläväksi ja yhdessä olemista kannustavaksi on yksi tavoite. Miten saisi
vaikka piknikkejä lisää keskustaan?
Vapaaehtoiset KultRinki-luotsit voivat innostaa ja rohkaista toisia. Heidän päätehtävänään on
madaltaa luotsattavien kynnystä lähteä liikkeelle kulttuurin lisäksi vaikka luontokohteisiin ja
tapahtumiin.
Sekä Vesj’kansa- että KultRinki-hankkeiden tarkoitus on vahvistaa kaupungin elinvoimaisuutta ja
lisätä asukkaiden viihtyvyyttä, tunnetta siitä, että kuuluu suurempaan yhteisöön ja että elämä on
mukavaa
Sekä Kira Boesen että Riitta Kärkkäinen toivovat, että väki lähtee mukaan ideoimaan ja toimimaan,
tekemään yhdessä.
— Meihin voi ottaa yhteyttä, kysyä, ehdottaa, kertoa. Molemmat hankkeet ovat vasta
hahmottumassa, sanovat molemmat.

KultRinki- ja Vesj'kansa -hankkeet
KultRinki: Innostavaa kulttuuria Savonlinnaan 2019—2020
Projektikoordinaattori Riitta Kärkkäinen
kultrinki@gmail.com
www.facebook.com/KultRinki/
VesjKansa: Sääminki-Seura ry:n Vesj'kansa-hanke 2019—2020
Vesj’kansan tarinat, sininen hoiva, mytologiat ja viisausperintö
Vetäjä Kira Boesen
www.facebook.com/Vesjkansa/
Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa kansalaislähtöistä kaupungin kehittämistä Savonlinnassa vuosina
2019—2020. Asukasloikka Savonlinna -Seuraava askel -hanketta hallinnoi Savonlinnan Seudun
Kolomonen ry.

