
 

Ylä-Savon Vakan kuulumiset  

syyskuussa 

 
Poikkeusaika on tuonut myös Ylä-Savon 

Vakan ja Yhdistystalo Vakan toimintaan 

uusia rajoitteita ja suosituksia. Yhdistys-

talo Vakan tilat on varattavissa yhdistys-

ten käyttöön tietyin rajoittein. Toiminnas-

samme on useimmissa tiloissa 10 henki-

lön enimmäismäärä, ja tilaisuuksiin tulee 

ilmoittautua etukäteen. Suosittelemme 

Yhdistystalon tiloissa kasvomaskien käyt-

tämistä. Lue lisää nettisivuiltamme: 

https://www.ylasavonvakka.fi/uuti-

set.html?184110 

 

Jos yhdistykselläsi on tarvetta kokousti-

lalle tai suunnittelet tapahtumaa, ole jäl-

leen normaalisti yhteydessä Harrietiin. Yh-

distystalo on auki tiistaisin, keskiviikkoisin 

ja torstaisin klo 10-15.  

 

Joukossamme on aloittanut työntekijänä 

myös Pirkko Grönfors, ja hän vastaa erityi-

sesti Yhdistystalon käytännöistä talon au-

kioloaikoina. Pirkon tapaat mukanamme 

myös kuntien ja kaupunkien Pop up- toi-

minnassa! Pirkkoon saat yhteyden  

pirkko.gronfors(AT)ylasavonvakka.fi tai 

044 7222752. 

 

Uutena toimintona voit ehdottaa Vakan 

tapahtumakalenteriin omaa tapahtumaasi 

https://www.ylasavonvakka.fi/kalen-

teri.html?proposition 

 

Tässä uutiskirjeessä kerromme syksyn toi-

minnasta ja löydät kaikki toiminnot netti-

sivuiltamme tapahtumakalenterista. 

 

Ylä-Savon Vakan toiminta  
 

Kyselytunti  

Aika: Torstai 3.9.2020 klo 13-14.30 

Paikka: Iisalmen Invalidien toimitila,  

Joukolankatu 6 /teams-yhteys 

Yhdistysten kysymyksiin vastaamassa 

- sairaalan sosiaalityöntekijä Sari Ky-

näkoski, voit esittää ksymyksiä liit-

tyen sosiaalietuuksiin jos sairastut 

tai vammaudut 

- Ohjurin asiakasohjaaja, voit esittää 

kysymyksiä ikääntyneiden kotiin 

tuotaviin palveluihin liittyen  

Huomio! Ilmoittaudu etukäteen maa-

rit.mykkanen(AT)ylasavonvakka.fi / 044 

0661228. 

 

Perheiden palveluohjaus yhdistys/ ver-

taistoiminnan piiriin 

Aika: Maanantai 7.9. klo 10-12 

Paikka: perhekeskus Onni&Ilonan Pohjo-

lankatu 6 L 6 

 

Yhdistysaamupala 

Aika:Keskiviikko 9.9.2020 klo 9-11 

Paikka: Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 4 

/ Teams- yhteys. 

Seurakuntaviikko, diakoniatyö esittäytyy. 

Lisätietoja ja etukäteen ilmoittautuminen 

harriet.myllynen(AT)ylasavonvakka.fi / 044 

0661271. 

https://www.ylasavonvakka.fi/uutiset.html?184110
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Pop up Vieremä/ 

Hyvät kokouskäytännöt- koulutus, 

Merja Kaija 

Aika: Torstai 10.9. klo 17-19 

Paikka: Vieremän kunnantalo, Myllyjär-

ventie 1/ Teams- yhteys. Lisätietoja ja etu-

käteen ilmoittautuminen harriet.mylly-

nen(AT)ylasavonvakka.fi tai 044 0661271. 

 

Toimintatunnit 

Toimintatunteja pidetään syksyllä kerran 

kuukaudessa. Syyskuun toimintatunti on 

Tiistaina 29.9. klo 11-12. Toimintatunnilla 

ohjattua liikuntaa! Tule mukaan istuma-

tanssiin, tunnin tarjoaa Lapinlahden Hen-

gitysyhdistys! Lisätietoja ja etukäteen il-

moittautuminen harriet.mylly-

nen(AT)ylasavonvakka.fi tai 044 0661271. 

Mukaan sopii 10 henkilöä. 

 

Iltapäiväkahvit 

Aika: Maanantai 28.9. klo 14-15.30 

Paikka: Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 

4/teams-yhteys 

Kaikille aiheista kiinnostuneille suunnatut 

Iltapäiväkahvit. Tervetuloa kahville ja kuu-

lemaan mielenkiintoisista teemoista! 

Tänään aiheena sydänystävällinen ravinto 

ja verenpaineen mittausta. 

Tilaisuuden järjestää: Iisalmen seudun sy-

dänyhdistys ry. Lisätietoja ja etukäteen il-

moittautuminen  maarit.mykka-

nen(AT)ylasavonvakka.fi tai 044 0661281 

 

Pop up Kiuruvesi 

Aika: Torstai 24.9. klo 12-18.30 

Paikka: Kiuruveden MLL:n paikallisyhdis-

tyksen toimitila,Asematie 37 H 28. 

Klo 10-15 Avoimet ovet, tule tutustumaan 

tiloihin, tiloja tarjotaan yhdistyksille mak-

sutta käyttöön. 

Klo 17-18:30 Vertaisohjaajien yhteinen 

ilta; tapaa muita vertaisohjaajia, tarjolla 

tietopaketti ja iltapalaa, jaetaan vinkkejä 

ja kokemuksia. Lisätietoja ja etukäteen il-

moittautuminen 

harriet.myllynen(AT)ylasavonvakka.fi tai 

044 0662171. 

 

Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta 

www.ylasavonvakka.fi 

 

Yhdistyksissä tapahtuu 

 

Omat avaimet – taidenäyttely Yhdistys-

talo Vakan ikkunoissa ja sisätiloissa 4.8-

4.10.2020. Taidenäyttelyn tuottivat Titta 

Mykkänen, Marjo Lond, Piia, Emma Laiti-

nen sekä Silja Väätäinen. 

 

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: migreeni.org/ajankohtaista/ Vii-

meinen ilmoittautumispäivä koulutukseen 

on 6.9. Koulutuksessa on tarjolla ruokaa. 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 

essi.pakarinen@migreeni.org 

mailto:harriet.myllynen@ylasavonvakka.fi
http://www.ylasavonvakka.fi/


 

puh. 050 380 0866 

 

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 

 

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:  8.9., 22.9., 13.10., 27.10., 7.11. ja  

1.12. Yhdistystalo Vakassa. 

 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys 

Luento: Pyörähtikö sinun ja perheesi 

elämä päälaelleen syövän takia? Tule 

kuuntelemaan Florence Schmittin luentoa 

syöpään sairastumisen vaikutuksesta pari-

suhteeseen ja perheeseen sekä keskuste-

lemaan aiheesta muiden osallistujien 

kanssa. 

Aika: Lauantai 12.9.2020 klo 9-16 

Paikka: Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry, 

Kuninkaankatu 23 b, Kuopio. Tarjoamme 

osallistujille aamukahvit, lounaan ravintola 

Kings Crownissa sekä iltapäiväkahvit. Lap-

sille olemme järjestäneet ohjattua toimin-

taa koko päiväksi, jota ohjaa Anni Marin 

draamapedagogiiggaan erikoistunut teat-

teri-ilmaisun opettaja. Olemme rajoitta-

neet osallistujamäärää turvavälien takaa-

miseksi.Ilmoittautumiset 28.8. mennessä 

sari.nousiainen@pohjois-savonsyopayh-

distys.fi tai puh. 044-7497533. Ilmoittau-

tumisen yhteydessä olisi hyvä ilmoittaa 

osallistujien määrä, lasten iät ja mahdolli-

set ruoka-aineallergiat. Luento on suo-

men kielellä. 

 

YHDESSÄ ETEENPÄIN -Perhekurssi  

23.-25.10 hotelli Kunnonpaikassa Sii-

linjärvellä. Kurssi on tarkoitettu perheille, 

joissa vanhempi on sairastunut syöpään. 

Kurssilla voi yhdessä perheen kanssa käsi-

tellä syöpäsairautta ja löytää voimavaroja 

jatkaa yhdessä eteenpäin sekä saada ver-

taistukea samassa elämäntilanteessa ole-

vilta. Viikonloppua vietetään perjantaista 

klo 12 alkaen sunnuntaihin klo 12 asti. 

Ohjelmassa on mm. psykologin luento 

vanhemmille, nuorille pakohuonepeli, 

perheille yhteistä ulkoilua (säävaraus) 

sekä koko perheen taidehetki. Viikon-

loppu on osallistujille maksuton. Viikon-

loppuun sisältyy majoitus koko perheelle 

kahden hengen/perhehuoneessa, lounaat 

kaikille pe-su, päivälliset kaikille pe-la 

sekä nuorille osallistujille pakohuonepeli. 

Pienemmille lapsille järjestämme ohjel-

maa luentojen ajan. Majoitukseen sisältyy 



 

kylpylän ja kuntosalien vapaan käytön 

päiväohjelman jälkeen.  

Olemme rajoittaneet osallistujamäärää 

turvavälien takaamiseksi, joten viisi per-

hettä mahtuu mukaan. Tarkemman oh-

jelman ja lisätietoja voi kysyä sari.nou-

siainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi 

tai 044-7497533.  Ilmoittautumi-

set  30.9.2020 mennessä tästä linkistä: 

https://webropol.com/s/perhekurssi 

 

Muuta ajankohtaista 

 

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi on 

julkaissut Veturitiedotteen 2/2020. Veturi 

vahvistaa verkostojaan, ja on liittynyt mu-

kaan myös By Iisalmi-verkostoon. Uusim-

masta tiedotteesta löydät paljon tietoa 

koskien vaikkapa rahoituksen hakemisesta 

hankkeisiin, jotka edistävät uudenlaista 

toimintaa, liikuntaa sekä laaja-alaista yh-

teistyötä. Lue lisää: http://www.ylasavon-

veturi.fi/files/file/Veturitie-

dote%202_2020_verkko.pdf. 

 

Millaista osaamista järjestöissä ja yhdis-

tyksissä tarvitaan lähivuosina? Opintokes-

kus Sivis kokoaa yhteen organisaatioiden 

osaamistarpeita kyselyllä. Joka toinen 

vuosi toteutettava selvitys on järjestötoi-

mijoiden paikka vaikuttaa. Järjestöt 

tarvitsevat monenlaista osaamista tulevai-

suudessa, mutta mitä? 

Vastaa kyselyyn, tulokset hyödyttävät 

kaikkia! Kysely on kaikille: vapaaehtoisille, 

hallitusväelle, työntekijöille ja koko ken-

tälle pikkuyhdistyksistä keskusliittoi-

hin. Vastaathan 31.8. mennessä. 

Kyselyyn pääset tästä linkistä:  

bit.ly/Sivis_osaamistarvekysely 

 

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 lokakuun 

alussa. 

 

Terveisin, Maarit, Harriet ja Pirkko
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