
Ylä-Savon Vakan toimintakertomus 2020



Mitä tapahtui vuonna 2020?

• Ylä-Savon Vakan tavoitteena oli ja on edelleen tehdä yhdistystoiminnasta näkyvämpää koko Ylä-Savon alueella. 

• Vuoden 2020 toiminta käynnistettiin normaaleissa olosuhteissa ja työ niin Yhdistystalo Vakassa kuin Ylä-Savon Soten kunnissa 
käynnistettiin jo 7.1 alkaen.

• Maaliskuun aikana covid 19-pandemien iskiessä Yhdistystalo Vakan ovet suljettiin ja kaikki toiminta siirrettiin puhelin- ja 
etäyhteyksille. 

• Kokonaisuutena Ylä-Savon Vakassa selvittiin kohtuullisen nopeasti muutoksesta ja kokonaisuutena koko vuoden aikana peruttiin 
vain 30 tilaisuutta eri kunnissa. 

• Yhteensä erilaisia tilaisuuksia järjestettiin tavaten ja etäyhteyksillä 110 kpl. 

• Ylä-Savon Vakassa onnistuttiin saavuttamaan aiemmin tuttuja sekä uusia yhdistyksiä kevään aikana. 

• Tavoitteena oli luoda yhdistystoimijoille uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön. Tavoitteessa onnistuttiin muun muassa    

Vapaaehtoisten päivän 5.12 merkeissä ja Ihmeen hyvää ikäihmisille viikon- rahoituksen suhteen. 5.12.2020 järjestettiin usean    

toimijan yhteistyönä ulkona Yhdistystalo Vakan edessä Kohdataan toisemme- tilaisuus ja usean yhdistyksen yhteisenä 

ponnistuksena haettiin ja saatiin Iisalmen kaupungin juhlavuoden 130- rahoitus ikäihmisten viikon tapahtumalle.



Ylä-Savon Vakan kohderyhmät

1. Vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistyksissä 
toimivat henkilöt

2. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset / 
yhteistyöverkosto

3. Kuntalaiset / syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt



Toimintaan osallistuneiden yksittäisten henkilöiden 
määrä jakaantuu seuraavasti:

- Yhdistystoimija nainen, 285 henkilöä

- Yhdistystoimija mies, 113 henkilöä

- Ammattilainen nainen, 130 henkilöä

- Ammattilainen mies, 24 henkilöä

- Kuntalainen nainen, 132 henkilöä

- Kuntalainen mies, 91 henkilöä

YHTEENSÄ: 775 henkilöä
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Vuoden 2020 osallistujat yhteensä toimintamuotojen mukaan 
jaoteltu:

- Oppilaitosyhteistyö 45 osallistujaa

- Yhdistysten ohjaus 111 osallistujaa

- Yhdistystoiminta tutuksi kuntalaisille 96 osallistujaa

- Kunta- ja sotetoimijaverkostotyö 203 osallistujaa

- Kuntapäivät 159 osallistujaa

- Tilavarauksien osallistujat 1536 osallistujaa

- Yhdistystalo Vakan kävijät 191 osallistujaa

- Yhdistys verkostotyö 661 osallistujaa

- Seminaarit ja tapahtumat 25 osallistujaa

- Hankeinfot 274 osallistujaa

- Yhdistystoimijoiden koulutukset 190 osallistujaa

- Vapaaehtoisten toimintamuodot 148 osallistujaa

- Kyselytunnit ja infotilaisuudet 33 osallistujaa
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Toimintamuodot

- Yhdistystoimijoiden koulutukset; yhdistysten osaamisen kasvattaminen
- Vapaaehtoisten toimintamuodot; virkistyspäivät, koulutukset, vertaisryhmät
- Yhdistystoiminta tutuksi kuntalaisille- tilaisuudet; toimintamuotoja, joissa yhdistykset esittelevät toimintaa 

kuntalaisille
- Kyselytunnit ja infotilaisuudet; Yhdistystalo Vakkaan ja yhdistyskentän ajankohtaisiin asioihin liittyvät 

teemat
- Hankeinfot verkostoille; Tietoa Ylä-Savon Vakan toiminnasta verkostoille
- Seminaarit ja tapahtumat; Yhdessä yhdistysten, yhteistyöverkostojen ja oppilaitosten kanssa
- Kuntapäivät Ylä-Savon kunnissa; koulutuksia, kehittämispäiviä ja virkistystapahtumia yhdistystoimijoille



Toteutusvastuu

- Yhdistystoimijoiden koulutukset; ostettu 4:n koulutukseen kouluttaja
- Vapaaehtoisten toimintamuodot; Ylä-Savon Vakka vastannut
- Yhdistystoiminta tutuksi kuntalaisille- tilaisuudet; Ylä-Savon Vakka vastannut
- Kyselytunnit ja infotilaisuudet; Ylä-Savon Vakka vastannut
- Hankeinfot verkostoille; Ylä-Savon Vakka vastannut
- Seminaarit ja tapahtumat; Yhdessä tapahtumassa mukana, jossa useita toteuttajia
- Kuntapäivät Ylä-Savon kunnissa; Ylä-Savon Vakka vastannut



Missä toteutettu / 
kuntakohtaiset 
lukumäärät
Pielavesi 1 krt
Rautavaara 1 krt
Vieremä 10 krt
Lapinlahti 9 krt
Kuopio 1 krt
Kiuruvesi 10 krt
Sonkajärvi 17 krt
Iisalmi 64 krt



Kyselytunnit ja 
infotilaisuudet; 4

Vapaaehtoisten toimintamuodot; 
15

Yhdistystoimijoiden 
koulutukset; 22

Hankeinfot; 17Seminaarit ja 
tapahtumat; 2

Kuntapäivät; 31

Yhdistystoiminta 
tutuksi kuntalaisille -

tilaisuudet; 19

YLÄ-SAVON VAKAN TILAISUUKSIEN LUKUMÄÄRÄ 

Vuoden 2020 aikana Ylä-Savon Vakka järjesti 
yhteensä 110 erilaista tilaisuutta. 

Tilaisuudet jakautuvat:
- Yhdistystoiminta tutuksi kuntalaisille- tilaisuudet 

19 kpl
- Kyselytunnit ja infotilaisuudet 4 kpl
- Vapaaehtoisten toimintamuodot 15 kpl
- Yhdistystoimijoiden koulutukset 22 kpl
- Hankeinfot 17 kpl
- Seminaarit ja tapahtumat 2 kpl
- Kuntapäivät 31 kpl



Verkostotyö, ohjaustapaamiset ja tilavaraukset

- Verkostotyöstä ja yhdistysten ohjauksista ei ole eritelty missä kunnassa ne on tapahtunut. Pääosin kaikki on 
tapahtunut joko Iisalmessa tai teams-yhteydellä

- Tilavaraukset ovat tapahtuneet Iisalmessa, Yhdistystalo Vakassa, Pohjolankatu 4.



Erilaisia verkostotyön tapaamisia, ohjaustapaamisia ja 
yhdistysten tilavarauksia oli vuonna 2020 seuraavasti:

- Yhdistysten ohjaustilaisuudet 47 kpl

- Oppilaitosyhteistyöhön liittyviä tilaisuuksia 10 kpl

- Verkostotyön tapaamisia yhdistysten kanssa 231 
kpl

- Kuntiin ja sotetoimijoihin liittyviä verkostotyön 
tapaamisia 63 kpl

- Yhdistysten tilavarauksia Yhdistystalo Vakassa 221 
kpl (peruttuja tilavarauksia koko vuoden aikana 
103 kpl)
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Viestinnän luvut

Muutos vuodesta 2019:

Vuosi 2020, suluissa ed. vuoden luku:

Facebook-sivut: 323 seuraajaa (231)

Verkkosivut: 44 956 yksittäistä kävijää (2799)

Instagram: 206 seuraajaa (ei ollut 2019)

Whats app- ryhmät eri kuntiin: 117 henkilöä

Uutiskirje: 389 henkilöä (154)



Yhteistyökumppanit ja yhteistyö
Yhteistyösopimus: 10 yhdistystä tai yhteistyöyhdistystä, 5 Ylä-Savon kuntaa sekä Ylä-Savon Sote

1. Wastery (tiedotus, tapahtuman järjestäminen, ohjausryhmä)

2. Pohjois-Savon Omaishoitajat ry (tiedotus, ohjausryhmä, asiakkaiden ohjaus)

3. Iisalmen seudun hengitysyhdistys ry (tapahtuman järjestäminen, ohjausryhmä, viestintä)

4. Tukipilari (tiedotus, tapahtuman järjestäminen, ohjausryhmä)

5. Ylä-Savon Autismi- ja aspergeryhdistys (ohjausryhmä, viestintä)

6. VANULI ry (ohjausryhmä, viestintä)

7. Savon Ilco ry (ohjausryhmä, viestintä, tapahtuman järjestäminen)

8. Iisalmen mielenterveystuki ry (asiantuntijaosaaminen, viestintä, asiakkaiden ohjaus)

9. Pohjois-Savon Näkövammaiset ry (asiantuntijaosaaminen, viestintä, tapahtuman järjestäminen)

10. Iisalmen Invalidit ry (asiantuntijaosaaminen, viestintä, tapahtuman järjestäminen, ohjausryhmä) 

1. Sonkajärvi

2. Kiuruvesi

3. Vieremä

4. Lapinlahti

5. Iisalmi

6. Ylä-Savon Sote ky

Kaikissa kunnissa ja sotessa viestinnällinen 
yhteistyö, asiakkaiden ohjaus, 
asiantuntijaosaamisen vaihtaminen ja 
tapahtumien järjestäminen yhteistyössä.



Seuranta- ja arviointimenetelmät

- kaikkiin toimintoihin yksilöity palautelomake surveypalissa

- määrällinen osallistuja- ja henkilöseuranta toiminnasta, yhdistystalon kävijöistä ja tilanvaraajista ja verkostotyöstä 

- yhdistys- ja yhteistyökumppanikysely toteutetaan yhden kerran vuodessa ja kohdennetaan yhdistyksille, jotka ovat 
toiminnassa mukana sekä yhteistyökumppaneille, oppilaitoksille, Ylä-Savon Sotelle, kaupungeille yms. Kysely toteutetaan 
surveypalissa.

- yhdistystoimijoiden osaamiskartoitus toteutetaan kerran vuodessa laajana surveypalkyselynä ja jokaisen toiminnan 
palautekyselyssä suppeammin.

- Hankkeen työryhmässä toteutetaan itsearviointi 2 kertaa vuodessa. Itsearviointi toteutaan artsi- itsearviointityökalua 
käyttäen ja arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista suhteessa tehtyihin toimenpiteisiin.

- viestinnän seuranta: facebook- sivuilla seurataan seuraajien, netti-sivuilla vierailijoiden ja sähköpostiryhmissä henkilöiden 
määrää. 

- yhteistyökumppanuuksien määrää seurataan yhteistyösopimuksien määrän kautta.



Prosessi- ja tulosmittarit

- Toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä (kerrottu aiemmin diaesityksessä)

- Osallistumiskerrat toiminnassa (kerrottu aiemmin diaesityksessä)

- Yhdistystoimijoiden osaamisen taso 6,96. (laskettu 7,4 koulutukset, 7,8 yhdistyskysely, 5,0 kuntapäivät, 7,1 
kehittämispäivät ja 7,5 yksilöön kohdistuva tuki)

- Vapaaehtoistoimijoiden jaksamisen paraneminen (66,7 % toiminnan palautekysellyn vastanneista koki jaksamisen 
kasvaneen toiminnan kautta)

- Tietoisuus Ylä-Savon Vakan toiminnasta kasvaa alueella-Viestinnän mittarit (luvut esitetty aiemmin dioissa)

- Yhdistysten välinen yhteistyö kasvaa

- Yhdistysten toimintaedellytykset paranevat

- Kokemustoimijoiden käyttäminen helpottuu

- Palveluohjaus yhdistysten toimintaan kehittyy



Tulokset ja vaikutukset

Tavoite 1: Yhdistysten toiminnan ja osaamisen kehittäminen:

Ylä-Savon Vakassa onnistuttiin järjestämään tavaten ja etäyhteyksillä enemmän koulutustilaisuuksia, ohjausta, neuvontaa ja kuntapäiviä 
kuin alun perin suunniteltiin toimintasuunnitelmassa. Tilaisuuksien palaute oli pääosin kiitettävää. Toimintoja kehitettiin vuoden ajan 
saadun palautteen myötä aikataulullisesti toimivammiksi, vuorovaikutteisimmiksi, innostavimmiksi ja koulutusten sisällöissä huomioitiin 
esitetyt tarpeet. Etäkoulutuksissa ja muissa etätilaisuuksissa osallistujat kokivat etäyhteydet sujuviksi. Koulutusten ja muiden tilaisuuksien 
konkreettisini vaikutuksina omaan osaamiseen mainittiin erityisesti: selkeät ohjeet eri menetelmien käyttämiseen ja monipuoliset
koulutusmateriaalit ja vinkkejä yhdistysten toiminnan suunnittelun ja viestinnän kehittämiseen. Kokonaisuutena koulutuksiin osallistujien 
osaaminen vahvistui, rohkeus kehittää asioita kasvoi ja he saivat uutta tietoa yhdistysten asioiden hoitamiseen liittyen. Osallistujat nostivat 
esiin myös sen, että saivat toiminnan kautta tietoa oman kunnan yhdistyksistä. 

Tuloksena nähdään yhdistysten osaamisen lähtötilanteen kartoittaminen numeraalisella arvosanalla ja laajan osaamiskartoituksen 
laatiminen. Kuntapäiville laadittiin selkeä rakenne ja kunnissa onnistuttiin järjestämään säännöllisesti toimintaa ja kokoamaan jokaiseen 
kuntaan oman yhdistysverkoston.



Tulokset ja vaikutukset

Tavoite 2. Yhdistysten yhteistyön kehittäminen

Tavoitteena on tukea yhdistysten vapaaehtoistoimijoita työssään ja kehittää eri yhdistyksissä toimivien henkilöiden yhteistyötä. Ylä-Savon 
Vakassa toteutettiin useita erilaisia toimintoja vapaaehtoisten jaksamista edistäen. Vuoden 2020 aikana laadittiin osaamiskartoitus, jossa 
on osana vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja omaan jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Kysely antaa suuntaviivoja tulevan toiminnan 
suunnitteluun. Yhdistyksille suunnattua vapaaehtoistoiminnan hyvinvoinnin- toimintamallista on luotu ensimmäinen versio. 
Kokemustoimijoiden kouluttamisen tavoitteiseen liittyen hankkeen työntekijät kouluttautuivat kouluttajiksi ja käynnistettiin yhteistyö 
kokemustoimijaverkoston kanssa. Kokemustoimijakoulutus toteutetaan keväällä 2021. Hankkeessa on tehty laajasti yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa ja viety sairausryhmien tunnettavuutta eteenpäin. Suunniteltiin keväälle 2021 sote-toimijoiden ja yhdistysten yhteinen 
kehittämispäivä. Hankkeessa käynnistettiin yhdistysaktiivien kehittämispäivät kaikissa kunnissa. Palaute päivistä oli myönteistä: 
toiminnasta saatiin intoa, uusia ideoita, verkostoitumista ja se lisäsi yhteenkuulumisen tunnetta yhdistysten välillä. Päivien 
kokonaisarvosana oli 9.



Tulokset ja vaikutukset

Tavoite 3: Yksilöön kohdistuva tuki ja neuvonta

Ylä-Savon Vakan tavoitteena on toimia yhdistysten ja kuntalaisten kohtaamispaikkana ja kehittää toimintaa alueen asukkaiden tarpeiden 
mukaan. Hanke on osallistunut laajasti alueen toimijoiden tapahtumiin ja jalkautunut mm. ruoka-apuun kartoittamaan tarpeita. Osa
hankkeen toiminnasta on suunnattu kuntalaisille ja tavoitteena on tiedottaa yhdistystoiminnasta. Kaikesta toiminnasta kerätään palautetta 
niin yhdistyksiltä kuin kuntalaisilta ja toimintaa kehitetään sen mukaan. Kuntalaisille suunnattujen yhdistystoiminta tutuksi tilaisuuksien 
palautteen mukaan osallistujat kokivat olevansa toimintaan tervetulleita ja toiminnasta sai uusia näkökulmia.

Ylä-Savon Vakan rooli alueellisena matalan kynnyksen kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan keskuksena vahvistui vuoden 2020 aikana. 
Yhteistyösuhteita ja asiakkaiden ohjausprosesseja Ylä-Savon Soten ja muiden viranomaisten kesken vahvistettiin muun muassa 
verkostotyötä tiivistämällä, olemalla aktiivisesti mukana PoSote20-hankkeessa sekä käyttämällä digitaalisia alustoja muun muassa
Hyvinvointitarjotinta.



Tulokset ja vaikutukset

Tavoite 4: Yhdistysten toiminnan alueellinen juurruttaminen ja yhteistyö julkisten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ja ohje yhteistyön toteuttamiseen eri toimijoiden välillä. Vuoden 2020 aikana käynnistettiin 
hankkeen jatkoavustusta valmisteleva työryhmä ja tuloksena syntyy käsikirja, jolla Ylä-Savon Vakan toimintaa ja laaja-alaista yhteistyötä 
toteutetaan jatkossa. Hankkeessa tehtiin laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja saatiin näkyvyyttä muun muassa Iisalmen 130-
juhlavuoden tapahtumana.
Ohjausryhmän palautekyselyn mukaan yhteistyö, koulutukset, kehittämispäivät ja kuntapäivät koettiin hyödyllisenä. Kehittävänä koettiin 
toiminnan näkyvyyden lisääminen ja yhteistyö julkisiin palveluihin.



Tulokset ja vaikutukset

Tavoite 5: Järjestöjen ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva yhteistyö alueen oppilaitoksiin. Vuoden 2020 tuloksena nähdään kokemustoimijakoulutuksen ja 
kokemustoimijoiden hyödyntämisen suunnittelu yhdessä oppilaitosten kanssa. 
Oppilaitoksille on tiedotettu Ylä-Savon Vakan toiminnasta ja oppilaitosten kanssa suunniteltiin erilaisia yhdistysten vierailuja oppilaitoksiin.

Tavoite 6: Selvittää mahdollisuuden perustaa Ylä-Savon Vakka ry

Jatkoavustus työryhmässä selvitettiin asiaa ja päätettiin jatkaa jatkoavustuksen hakemisessa Pohjois-Savon Muisti ry:n hallinnoimana. 
Yhdistysten osallisuuden varmistamiseksi laadittiin selkeä toimintaohje.



Yhteenveto tuloksista ja vaikutuksista

Kevään 2020 yhdistyskyselyssä koko Ylä-Savon Vakan toiminnan suurimpina hyötyinä ja vaikutuksina koettiin: 
1. yhteistyö eri yhdistysten kesken on kasvanut 
2. Ylä-Savon Vakan toiminnasta on saanut työkaluja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen 
3. yhdistyksen käytännöt asiat sujuvat helpommin Ylä-Savon Vakan tuella.

Yhdistyskyselyssä Ylä-Savon Vakan keskeisinä tuloksina nähtiin myös toiminnan levittäminen ja juurruttaminen Ylä-Savon kuntiin sekä 
hankkeen viestinnän laatu ja monikanavaisuus.



Merkittävät muutokset toiminnassa

Toiminnassa tapahtui merkittävin muutos siinä, että lähes kaikki toiminta siirtyi etäyhteyksille keväällä 2020. Siirtymisellä ei
ollut merkittävää vaikutusta kävijämääriin. Hankkeessa ei ole verrattavissa olevia vuositilastoja, joten varmuutta asiasta ei
ole.



Kehittämishaasteet ja muutostarpeet

Toiminnassa on edelleen kehittämiskohteena etäyhteyksien ja monikanavaisuuden hyödyntäminen yhdistysten 
ohjauksessa. Erityisesti pienet ikääntyvät yhdistykset jäävät ulkopuolelle toiminnasta, jos koronan vaikutukset jatkuvat.

Toimintaa on edelleen tarpeen tiivistää ja suunnata voimakkaammin kohderyhmän yhdistyksille. Tavoitteena on saavuttaa 
syrjäytymisvaarassa olevia kuntalaisia. Tämän tavoitteen eteen on haastavaa tehdä töitä koronan myötä ja nykyisellä 
resurssilla.

Toiminnassa on mukana paljon aktiivisia verkostokumppaneita ja yhdistyksiä. Jatkossa toiminnan suunnitteluvastuuta 
voidaan jakaa laajemmin yhdistystoimijoille. Jatkoavustukseen kirjoitetaan yhdistysten päätöksenteko- ja 
suunnitteluosallisuutta.  


