
 

Ylä-Savon Vakan marraskuun 

kuulumiset  

 
Suuri kiitos kaikille yhdistystoimijoille ko-

rona-ajan ohjeisiin sopeutumisesta.  

Yhdistystalon toiminta on löytänyt uuden-

laiset rutiinit ja entisillä ohjeilla jatketaan 

toistaiseksi. Lue lisää nettisivuiltamme ja 

kysy tarvittaessa ohjeista työntekijöiltä. 

 

Ylä-Savon Vakan toiminta  

 

Löydät työntekijöiden yhteystiedot uutis-

kirjeen lopusta.  

Ilmoittaudu kaikkiin Vakan tapahtumiin 

etukäteen. Osallistujien määrä korkein-

taan 10 henkilöä.  

Ilmoittaudu kaikkiin tapahtumiin Maari-

tille joko soittamalla, viestillä tai sähkö-

postilla. 

 

Lapinlahti pop up  

Aika: torstai 5.11. klo 17-19  

Paikka: Kunnantalo, valtuustosali 

Koulutus yhdistyksen hyvistä kokuskäy-

tännöistä ja niiden kehittämisestä, koulut-

tajana Merja Kaija, Pohjois-Savon Kylär ry. 

Ilmoittautumiset 3.11. mennessä. 

 

Iltapäiväkahvit 

Aika: maanantai 9.11.2020 klo 14-15.30 

Paikka: Yhdistystalo Vakka/teams-yhteys  

Teemana kaatumisen ehkäisy, Ylä-Savon 

Soten Marika Lätti alustaa aihetta.  

Ilmoittautumiset 6.11 mennessä. 

 

Ylä-Savon Vakka mukana Sonkajärven 

kansalaisopiston kurssitarjonnassa: 

Aika: tiistai 10.11 klo 15.30-17.30 

Katso lisätietoja linkistä: Satuhieronta  

 

Yhdistysaamupala 

Aika: keskiviikko 11.11. klo 9-11 

Paikka: Yhdistystalo Vakka / Teams 

Nuorille suunnattu yhdistystoiminta; 

Omat avaimet- toiminta, Louhentupa ja 

Parasta nuori- toiminta. Ilmoittautumiset 

10.11 mennessä! 

 

Lapinlahti, Vakka mukana järjestöil-

lassa 

Aika: keskiviikko 18.11. alkaen klo 17.30 

Paikka: Teams etäyhteys 

Illan ohjelmassa Lapinlahden kunnan ja 

Matin ja Liisan Maisemissa ry:n terveyh-

dykset. Yhdistysten koulutus ja ohjaustar-

peet. Kartoitetaan yhdessä lapinlahden 

yhdistysverkostoa.  

Ilmoittautumiset 16.11 mennessä. 

 

Sonkajärvi pop up 

Aika: keskiviikko 18.11. klo 10-15 

Paikka: Pajakahvila, Rutakontie 24 

Tule mukaan kehittämään omaa osaa-

mista ja suunnittelemaan oman yhdistyk-

sen toimintaa.Vakka tarjoaa työkaluja ja 

materiaalit sekä kahvit. Ilmoittautumiset 

16.11 mennessä. 

 

Pop up Varpaisjärvi 

Aika: torstai 19.11 klo 11.00-13.00  

Paikka: Kauppatie 20 

https://www.ylasavonvakka.fi/uutiset.html?184110
https://opistopalvelut.fi/sonkajarvi/course.php?l=fi&t=1779


 

Tule tutustumaan Varpaisjärvi-taloon ja 

Ylä-Savon Vakan toimintaan. 

 

Kiuruvesi pop up 

Aika: torstai 26.11 klo 10-15 

Paikka: MLL kerhohuone, Asematie 37 H 

28 

Tule mukaan kehittämään oma osaamista 

ja suunnittelemaan oman yhdistyksen toi-

mintaa. Vakka tarjoaa työkaluja ja materi-

aalia sekä lounaan ja kahvit. Ilmoittautu-

miset 24.11 mennessä. 

 

Muokkaamme toimintaa vallitsevan 

koronatilanteen mukaan. 

Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta 

www.ylasavonvakka.fi 

 

Yhdistyksissä tapahtuu 
 

FinFami  

OMAISNEUVONTA / Omaistyöntekijä on 

tavattavissa torstaisin 26.11. klo 16-19 

sekä sovitusti 10.12 Iisalmen aikuispsyki-

atrian poliklinikalla Riistakatu 23, 3. krs. 

Lisätietoja ja ajanvaraukset omaistyön-

tekijä Johanna Björn p. 040 060 3407 tai 

johanna.bjorn@omary.fi  

 

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: 7.11 ja 1.12 Yhdistystalo Vakassa. 

 

Avoin ryhmä lihastautia sairastaville, 

läheisille ja avustajille. 

Aika: maanantai 2.11 klo 14.00–15.30  

Paikka: Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 

4, 74100 Iisalmi 

Aiheena kodin turvallisuus. Ilmoittaudu ja 

ilmoita mahdolliset ruokarajoitteet kahvit-

telua varten ke 28.10. mennessä Raijalle 

puh. 050 591 4244 tai sähköposti raija.si-

mila@lihastautiliitto.fi 

 

Jaksaa jaksaa?- luento  

Tietoa lukiolaisten jaksamisesta ja uupu-

misesta/ mielenterveyden häiriöistä, mi-

ten voi tukea opiskelijan jaksamista & mi-

ten tukea omaa jaksamista. Luennon pitää 

Päivi Kohta, Nyyti Ry:stä. Luento on mak-

suton, maks. 100 henkilöä.  

Etukäteen ilmoittautumiset osoitteessa: 

https://pokka.kukunori.fi/varapare/jaksaa-

jaksaa  

Aika: Torstai 19.11.2020 klo 13.30-15 

Paikka: Kiuruveden Kulttuuritalo, Kiuru-

sali 

 

Mielenterveysviikon luento 

Aika: 19.11. klo 16-17  

Kaikille avoin ja maksuton verkkoluento 

vuorovaikutuksesta, luottamuksesta sekä 

nähdyksi tulemisesta. Luennoitsijana näyt-

telijä Annukka Blomberg.  

Verkkoluento toteutetaan Zoom-alustaa 

hyödyntäen.  

Linkki luennolle: 

https://us02web.zoom.us/j/6271096155 

 

SPR / omaishoitajien vertaisyhmä 

Aika: Torstai 12.11 klo: 13–15 

Paikka: Tuulikannel, Taivallahdentie 4 B, 

74300 Sonkajärvi. 

http://www.ylasavonvakka.fi/
mailto:raija.simila@lihastautiliitto.fi
mailto:raija.simila@lihastautiliitto.fi
https://pokka.kukunori.fi/varapare/jaksaajaksaa
https://pokka.kukunori.fi/varapare/jaksaajaksaa


 

”Kotivara 72h -varautumista poikkeusti-

lanteisiin” Jaana Vilhunen, Omaishoitaja-

toiminta, SPR Savo-Karjalan piiri 

 

SPR / omaishoitajien vertaisryhmä 

Aika: Tiistai 17.11 klo: 13–15 

Paikka: SPR Iisalmen osaston kerhotila, 

Ahjolankatu 7B 

Asumispalveluasiaa 

Mirva Huttunen-Savolainen, hoivakoordi-

naattori, Ylä-Savon SOTE 

 

 

Ylä-Savon Vakan uutiskirjeen  

tilaaminen 

 
Uutiskirje ilmestyy joka kuukauden ensim-

mäisellä viikolla. Ilmoita oman yhdistyk-

sen ajankohtaiset asiat kirjeeseen edelli-

sen kuukauden viimeiseen päivään  

mennessä, osoitteeseen harriet.mylly-

nen(AT)ylasavonvakka.fi.  

 

Kun ilmoitat tapahtumaa kerro mahdolli-

simman selkeästi: Tapahtuman nimi, 

aika, paikka, yhteyshenkilö ja nettisivu 

mistä lisätietoa.  

 

Uutiskirjeen voit tilata/peruuttaa ilmoitta-

malla nimesi, yhdistyksen ja  sähköposti-

osoitteen Maaritille, maarit.mykka-

nen(AT)ylasavonvakka.fi.  

 

Kirjettä saa vapaasti jakaa omissa verkos-

toissa.  

Seuraava uutiskirje ilmestyy  

joulukuun alussa. 

 

 

Terveisin,  

 

Maarit 

maarit.mykkanen(AT)ylasavonvakka.fi tai 

0440661228 

Harriet 

harriet.myllynen(AT)ylasavonvakka.fi 

044 066 1271 

Pirkko   

pirkko.gronfors(AT)ylasavonvakka.fi tai 

044 7222752. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pirkko.gronfors@ylasavonvakka.fi


 

 


