
 

Ylä-Savon Vakan kuulumiset  

elokuussa 

 
Yhdistystalo Vakka ja työntekijät ovat pa-

lannet töihin 27.7. Jos yhdistykselläsi on 

tarvetta kokoustilalle ole jälleen normaa-

listi yhteydessä Harrietiin. Yhdistystalo 

avaa ovet jälleen 3.8.2020.  

 

Tässä uutiskirjeessä kerromme syksyn toi-

minnasta. Löydät syksyn tapahtumakalen-

terin ja kaikki mainokset nettisivuilta. Uu-

tiskirjeessä kerrotaan myös yhdistysten 

syksyn toiminnasta. 

 

Yhdistystalon yläkerrassa on vuokratta-

vissa 7 toimistohuonetta ja yhteistä tilaa. 

Muutamat yhdistykset ovat kysyneet toi-

mistotiloja ja kartoitamme nyt saisim-

meko syyskuusta alkaen ylös vuokralaisia. 

Tavoitteena on saada yläkerran tila koko-

naan yhdistysten käyttöön. Jos kiinnostuit, 

ota yhteys Maaritiin! 

 

Ylä-Savon Vakan toiminta  
 

Yhdistysten ja ryhmien vapaaehtoisten 

virkistyspäivä - Tule rentoutumaan ja vir-

kistäytymään toisten vapaaehtoisten 

kanssa! 

Aika: 15.8.2020 Klo 12-19 

Paikka: Tuomiranta 

Ylä-Savon vakka tarjoaa ruokailun ja kah-

vit. Rentoudutaan joogan avulla, voi-

maannutaan yhdessä sekä jaetaan hyviä 

vinkkejä vapaaehtoisena jaksamiseen.  

Tule ottamaan hetki aikaa itsellesi ja 

hankkimaan voimavaroja arkeen! Aloi-

tamme päivän klo 12 yhteisellä lounaalla 

ja päivän päätteeksi sauna- ja uintimah-

dollisuus. Ilmoittautumiset 7.8.2020 men-

nessä Harrietille. Lisätietoja ja ilmoittautu-

miset harriet.myllynen(AT)ylasavonvakka.fi 

tai puh. 044 0661271 

 

Yhdistysaktiivien kehittämispäivä 

Aika: 13.8.2020 klo 10.00 – 15.00 

Paikka: Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 4 

Syksyn kehittämispäivässä teemana on 

yhdistyksen tulevan toiminnan suunnit-

telu. Saat päivän aikana ideoita toiminnan 

suunnitteluun ja toteuttamiseen niin ta-

paamisten kuin etäyhteyksien avulla. Ylä-

Savon Vakka tarjoaa kevyen salaattilou-

naan Yhdistystalolla. Kehittämispäivään 

voi osallistua teams-yhteydellä. Lisätietoa 

ja ilmoittautumiset 7.8 mennessä: maa-

rit.mykkanen(AT)ylasavonvakka.fi 

 

Instagram-peruskoulutus 

Aika: 20.8.2020 klo 12-15 

Paikka: Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 

4, mahdollisuus etäosallistumiseen 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset viikkoa en-

nen koulutusta maarit.mykka-

nen(AT)ylasavonvakka.fi tai puh. 0440 

661228 

 

Toimintatunnit 

Toimintatunteja pidetään syksyllä kerran 

kuukaudessa. Syksyn ensimmäinen toi-

mintatunti on 25.8 klo 11-12. Tule mu-

kaan Ylä-Savon Oppaiden maksuttomalle 



 

opaskierrokselle Iisalmen kaupungin ka-

duille. Oppaat ovat suunnitelleet kierrok-

sen kaupungissa, jossa kerrotaan kierrok-

sen aikana nähdyistä paikoista ja niiden 

historiasta. 

 

Iltapäiväkahvit 

Kaikille aiheista kiinnostuneille suunnatut 

Iltapäiväkahvit. Tervetuloa kahville ja kuu-

lemaan mielenkiintoisista teemoista! 

31.8 Suomen kipu ry, Iisalmen Kipuryhmä 

/ Elämää kroonisen kivun kanssa 

Tilaisuudet järjestävät: Ylä-Savon Maan-

puolustusnaiset ry, Suomen Kipu ry / Iisal-

men ryhmä ja Iisalmen seudun sydänyh-

distys ry. Lisätietoja maarit.mykka-

nen(AT)ylasavonvakka.fi 

 

Yhdistyksissä tapahtuu 

 
Omat avaimet – taidenäyttely Yhdistys-

talo Vakan ikkunoissa ja sisätiloissa 4.8-

4.10.2020. Taidenäyttelyn tuottivat Titta 

Mykkänen, Marjo Lond ja Piia sekä Emma 

Laitinen 

 

Suomen Migreeniyhdistys etsii uusia 

vapaaehtoisia: Kiinnostaako vapaaeh-

toistoiminta? Tule mukaan Vapaaehtoi-

sena Suomen Migreeniyhdistyksessä -

koulutukseen Kuopioon lauantaina 19.9 

klo 10-15! Koulutus on suunnattu kaikille 

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. 

Migreeniyhdistyksen vapaaehtoisena voit 

toimia mm. paikkakuntasi vertaisryhmä-

ohjaajana, yksilövertaistukena tai verkko-

vertaistukena.   

 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: mig-

reeni.org/ajankohtaista/ Viimeinen ilmoit-

tautumispäivä koulutukseen on 6.9.  Kou-

lutuksessa on tarjolla ruokaa. Vapaaeh-

toistoiminnan koordinaattori 

essi.pakarinen@migreeni.org 

puh. 050 380 0866 

 

Haemme uusia saattohoidon vapaaeh-

toisia! KOULUTUSPÄIVÄT KUOPIOSSA 

10.9, 19.9 JA 24.9.2020. Haku viimeistään 

31.8. LISÄÄ KOULUTUKSESTA: 

https://www.pohjois-savonsyopayhdis-

tys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tukihenki-

lokoulutus-syksy2020/ 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 

anne.rautiainen@pohjoissavonsyopayh-

distys.fi, p.044 523 6996 

 

Savonia AMK:n Järjestötreffit  

Aika: 8.9.2020 klo 12.15-15.15 

Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu  

Iisalmen kampus Haukisaarentie 2 

Järjestötreffeillä mahdollistetaan opiskeli-

joiden ja järjestöjen kohtaamiset. Opiske-

lijat ovat kiinnostuneita kuulemaan erilai-

sista mahdollisuuksista työskennellä ja 

opiskella järjestökentällä. Toisaalta järjes-

töillä on tarvetta vapaaehtoisille toimi-

joille, työn kehittäjille ja esimerkiksi opin-

näytetöiden tekijöille. Ilmoittautumiset ja 

lisätietoa ohjelmasta: kristiina.kukko-

nen(AT)savonia.fi 

 

Ylä-Savon AVH- yhdistys tiedottaa en-

nakkotietona syksyn toiminnasta (jos ko-

ronatilanne sallii kokoontumisen): 

1.9.2020 tulossa infotilaisuus Itä-Suomen 

mailto:anne.rautiainen@pohjoissavonsyopayhdistys.fi
mailto:anne.rautiainen@pohjoissavonsyopayhdistys.fi


 

Biopankista. Tilaisuudessa alustajana on 

Ulla Miettinen. Tilaisuus pidetään Seura-

kuntatalon alakerran salissa. 

 

FinFami  

OMAISNEUVONTA / Omaistyöntekijä on 

tavattavissa torstaisin 17.9., 1.10., 29.10. ja 

26.11. klo 16-19 sekä sovitusti 3.9. ja 

10.12.  Iisalmen aikuispsykiatrian poliklini-

kalla Riistakatu 23, 3. krs. 

Lisätietoja ja ajanvaraukset omaistyön-

tekijä Johanna Björn p. 040 060 3407 tai 

johanna.bjorn@omary.fi  

VERTAISTUKEA / Suljettu vertaisryhmä 

omaisille, joiden läheinen oireilee tai sai-

rastaa psyykkisesti torstaisin 17.9.  1.10.  

29.10. ja  26.11. klo 12.30-14.30. Yhdistys-

talo VAKASSA, Pohjolankatu 4. Lisätietoja 

ja ilmoittautumiset 

https://www.lyyti.fi/reg/suljetutryhmat-

savo tai omaistyöntekijä Johanna Björn p. 

040 060 3407 tai johanna.bjorn@omary.fi 

 

Ilmiö! Lasten ja nuorten pahoinvointi, 

miten sinä sen ratkaisisit? 3.9.2020 - Yh-

distystalo Vakka, Pohjolankatu 4. Tilaisuu-

teen ilmoittautuminen seuraavan linkin 

kautta: https://link.webropolsur-

veys.com/S/5822D00B9232D0E7   

KENELLE? Mukaan ovat tervetulleita erityi-

sesti ilmiön parissa toimivat julkisen sek-

torin toimijat sekä yhdistys- ja järjestötoi-

mijat. Tilaisuudet järjestävät yhteistyössä: 

Pohjois-Savon Hyte-tiimi, Pohjois-Savon 

Järjestöneuvosto, Kirkkopalvelut ry, Savon 

Mielenterveysomaiset Finfami ry, EHYT ry, 

Pelastakaa Lapset Kuopio, Ylä-Savon 

Vakka, Varkauden seudun sosiaali- ja ter-

veysjärjestöt ry sekä Sakke-hanke. 

 

Ylä-Savon kipuryhmä on avoin kaikille 

kivuista kärsiville ja heidän läheisilleen. 

Vertaistuki, hoitoon pääsy ja kivun hal-

linta. Syksyn 2020 kokoontumiset klo 16-

18.00: 25.8, 8.9, 22.9, 13.10, 27.10, 7.11 ja  

1.12 Yhdistystalo Vakassa. 

 
Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta 

www.ylasavonvakka.fi 

 

 

Ylä-Savon Vakan uutiskirjeen  

tilaaminen 

 
Uutiskirje ilmestyy joka kuukauden ensim-

mäisellä viikolla. Ilmoita oman yhdistyk-

sen ajankohtaiset asiat kirjeeseen edelli-

sen kuukauden viimeiseen päivään men-               

mennessä, osoitteeseen harriet.mylly-

nen(AT)ylasavonvakka.fi. Kun ilmoitat ta-

pahtumaa kerro mahdollisimman selke-

ästi: Tapahtuman nimi, aika, paikka, yh-

teyshenkilö ja nettisivu mistä lisätietoa. 

Uutiskirjeen voit tilata/peruuttaa ilmoitta-

malla nimesi, yhdistyksen ja  sähköposti-

osoitteen Maaritille, maarit.mykka-

nen(AT)ylasavonvakka.fi. Kirjettä saa va-

paasti jakaa omissa verkostoissa.  

 

Seuraava uutiskirje ilmestyy syyskuun 

alussa. 

 

Terveisin, Maarit ja Harriet

http://www.ylasavonvakka.fi/


 

 


