
 

Ylä-Savon Vakan tammikuun    

kuulumiset  
Yhdistystalo Vakka aukaisee ovensa uu-

teen vuoteen jälleen, ja yhdistystoimijat 

tavoittavat työntekijän talolta klo 10-14 

välisenä aikana. 

Tällä ajalla on helppoa tulla käymään pai-

kan päällä ja tehdä tilavarauksia, käyttää 

kopiointipalvelua tai hakea tietoa yhdis-

tysten ja Vakan toiminnasta. Tervetuloa 

myös mukaan kaikille avoimeen toimin-

taan ja koulutuksiin! 

Uusimman Itä- Suomen aluehallintoviras-

ton määräyksen mukaan kokoontujien 

määrää on rajoitettu edelleen. Henkilöi-

den enimmäismäärä kokoontumisissa on 

nyt 20 henkilöä. Ohjeen mukaan kaikkien 

kokoontumisten ja tilaisuuksien osallistu-

jien nimet ja yhteystiedot tulee kerätä ja 

säilyttää viikon ajan mahdollista tartunnan 

jäljitystä varten.  Lue lisää nettisivuil-

tamme ja kysy tarvittaessa ohjeista työn-

tekijöiltä. 

Ylä- Savon Vakka pyytää osallistumaan 

osaamis- ja tarvekyselyyn 

Pyydämme kaikkia yhdistystoimijoita sekä 

yhdistysten vapaaehtoisia vastaamaan ky-

selyymme seuraavan linkin kautta: 

https://q.surveypal.com/Osaamis--ja-tar-

vekysely-yhdistyksille-seka-vapaaehtoi-

sille   (4.1.- 31.3.) 

Näin pystymme vastaamaan tarpeisiinne 

edelleen ja yhä paremmin. Kiitos! 

Ylä-Savon Vakan toiminta  

Löydät työntekijöiden yhteystiedot uutis-

kirjeen lopusta.  

Ilmoittaudu kaikkiin Vakan tapahtu-

miin etukäteen. Osallistujien määrä kor-

keintaan 10 henkilöä paikan päällä osallis-

tuen. Pyrimme järjestämään toiminnan si-

ten, että etäyhteydellä osallistuminen on 

mahdollista. 

Ilmoittaudu kaikkiin kuntatapahtumiin 

Maaritille ja Yhdistystalon tapahtumiin 

Harrietille mieluiten viestillä tai sähköpos-

tilla, tarvittaessa soittamalla. 

 

Yhdistystalo Vakan tilanvaraajien tie-

dotushetki 

Aika: Maanantai 11.1. klo 13-14 

Paikka: Teams etäyhteys tai Yhdistystalo 

Vakka 

Tilaisuus nauhoitetaan ja toimitetaan tal-

lenteena kaikille tilaa käyttäville. 

Käydään läpin yhteiset käytännöt tilojen 

varaukseen ja käyttöön liittyen. Käydään 

läpi myös erityisesti korona-aikaan liitty-

vät erityisohjeet. Keskustellaan sähköisen 

tilanvarauksen mahdollisuuksista. Paikan 

päälle sopii 10 henkilöä. Linkin etäyhtey-

teen saat tarvittaessa ilmoittautuessasi. 

 

Helpot ohjeet somepäivitysten tekemi-

seen ja Teams- yhteyden perusperiaat-

teet 

Aika: Torstai 14.1. klo 11-13 

Paikka: Teams etäyhteys  

Valmistaudu harjoittelemaan tietoko-

neella tai älylaitteella ohjelmien käyttä-

mistä. Kirjaudu ennen koulutusta valmiiksi 

kyseessä oleviin ohjelmiin. Lähdemme 

opetuksessa perusteista. Saat linkin Var-

paisjärvi- talon ja Ylä- Savon Vakan 
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Facebook- sivuilta. Ilmoittauduthan 13.1. 

mennessä.  

 

Yhdistysten viestinnän työkalu- Canva 

Aika: Torstai 21.1. klo 12-14 

Paikka: Yhdistystalo Vakka/Teams etäyh-

teys  

Tule koulutukseen oppimaan miten hyö-

dynnät Canva ohjelmaa yhdistyksen vies-

tinnässä. Koulutuksessa tarvitset oman 

tietokoneen tai älylaitteeen. 

Maksuttomalla Canva- ohjelmalla voit 

tehdä mainoksia ja tiedotteita yhdistyk-

sesi toiminnasta. Ilmoittautumiset 14.1. 

mennessä. 

 

Mielenterveys elämäntaitona- mielen-

terveyden ensiapu1- koulutus 

Aika: Perjantai 22.1. klo 15- 20 sekä lauan-

tai 23.1. klo 9-15 

Paikka: Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 4 

Iisalmi 

Hinta: 20 (sisältää iltapalan, aamu- ja päi-

väkahvit sekä koulutuksen kirjan). 

Koulutuksen sisältö: 

- mitä hyvä mielenterveys on 

- tunnetaidot 

- elämän monet kriisit 

- ihmissuhteet ja vuorovaikutus 

- arjen taidot 

Kouluttaja Sari Mähönen, suunnittelija , 

Mieli ry. Koulutus järjestetään yhdessä 

Ylä- Savon mielenterveysseuran kanssa. Il-

moittaudu 15.1. mennessä Maaritille. 

 

Tammikuun toimintatunnilla  

Levyraati – tule mukaan kuuntelemaan 

yhdessä musiikkia ja jakamaan ajatuksia 

joita musiikki herättää. Voit tulla mukaan 

paikan päälle Yhdistystalolle tai Teams 

etäyhteydellä mukaan vaikka kotisohval-

tasi. 

 

Älä jää yksin- tule Vakan Porinapiiriin! 

Aika: maanantai 1.2. klo 12-14 

Paikka: Yhdistystalo Vakka tai Teams 

etäyhteys 

Porinapiiri on kaikille avoin yhteinen kes-

kustelu- ja seurustelutuokio. Porinapiirissä 

on aina jokin teema, sekä aikaa yhteiselle 

porinalle. Ensimmäisessä Porinapiirissä 

teemana maailman syöpäpäivä ja vieraana 

Raija Rytkönen P-S Syöpäyhdistyksestä 

sekä Kankaan Martat ja Marttojen moni-

puolinen toiminta. Ilmoittaudu mukaan 

viimeistään edellisenä päivänä! 

 

Kaikille avoin Arjen hyvinvointipäivä 

Aika: Keskiviikko 20.1. klo 10-13 

Paikka: Teams etäyhteys 

Päivästä saat vinkkejä mielen hyvinvointiin 

ja liikuntaan liittyen arkeen vietäväksi. Päi-

vän aikana mahdollisuus keskusteluun ja 

vertaistuen jakamiseen. 

Sisältöinä mielen hyvinvointi, talvipyöräily, 

kädentaito- ja nikkarointivinkit sekä suk-

sien päivitys. Päivän järjestävät yhteis-

työssä Ylä- Savon Vakka, Varpaisjärvi- ta-

lon väki, Varpaisjärven Martat ja Lapinlah-

den perhe- ja mielenterveysneuvola Käs-

kynkkä. 

 

 

 

 

 



 

Kiuruvesi pop up 

Tervetuloa Kiuruveden yhdistysaktii-

vien kehittämispäivään 

Aika: keskiviikko 27.1. klo 12-15 

Paikka: Puistonkulma, Asematie 16 tai 

Teams etäyhteys 

Yhdistysaktiivien ja vapaaehtoisten kehit-

tämispäivä. Mukana  

-Kiuruveden kaupungin kulttuurisihteeri 

Heidi Huhtilainen 

-Minna Piippo Eläkeliiton Kiuruveden yh-

distys 

-PoSote20 hanke Anne Aholainen 

-Ylä- Savon Sote Marika Lätti 

Ilmoittautumiset 25.1. mennessä. 

 

Lapinlahti pop up 

Tervetuloa Lapinlahden yhdistysaktii-

vien kehittämispäivään 

Aika: keskiviikko 3.2. klo 12-15 

Paikka: Kunnantalo, valtuustosali 

Tule kehittämään omia ja koko yhdistyk-

sen digitaitoja. 

Saat apua YMCA:n asiantuntijalta mm. yh-

distyksen ATK- asioihin ja ohjelmistojen 

hyödyntämiseen yhdistystoiminnassa. Il-

moittaudu mukaan 1.2. mennessä. 

 

Kaikille avoimia tapahtumia, toi-

mintaa sekä vaikuttamisen mah-

dollisuuksia 
Helmikuussa 1.–7.2.2021 vietetään Voi-

maa ruuasta -viikkoa. Teemaviikkoon voi-

vat osallistua kaikki! 

Keskiviikkona 3.2. klo 10 järjestetään mak-

suton etäyhteydellä järjestettävä viikon 

päätapahtuma ”Voimaa ja iloa ruuasta”  

-ravitsemustreffit, jotka kokoavat yhteen 

suomalaiset ikäihmiset, heidän omaisensa 

ja ikäihmisten parissa työskentelevät am-

mattilaiset kuulemaan ja keskustelemaan 

ruokasuosituksista ja ajankohtaisimmista 

ravitsemustutkimuksista tieteeseen pohja-

ten, mutta ihmisläheisesti.  

Lisätietoa Ravitsemustreffeistä tulossa lä-

hempänä tapahtumaa, mutta merkkaat-

han nyt jo ajankohdan kalenteriisi. 

Sydämellisesti tervetuloa mukaan ravitse-

mustreffeille. Lisätietoa treffeistä 

www.gery.fi etusivulla tammikuussa. 

  

Hyvä Pohjois-Savon järjestöedustaja, 

tämä kysely koskee kaikkien alojen yhdis-

tyksiä ja järjestöjä. Jatkossa terminä käyte-

tään järjestö. Kyselyssä kysytään järjestön 

toiminnasta, tällöin tarkoitetaan kaikkea 

järjestön toimintaan, mukaan lukien hank-

keet ja erillisrahoitetut toimet, palvelutuo-

tanto jne. Erityisesti olemme kiinnostu-

neita siitä, miten järjestöt kokevat oman 

roolinsa hyvinvoinnin ja terveyden edistä-

misessä ja millaista hyvinvoinnin ja tervey-

den edistämistyötä järjestöjen parissa 

tehdään. Vastaa kyselyyn https://q.survey-

pal.com/jarjestokysely 31.1.2021 men-

nessä. Toivomme vastausta jokaisesta 

Pohjois-Savon alueella toimivasta järjes-

töstä. 

 

Hyvä Pohjois-Savon maakunnan asu-

kas, 

kerro henkilökohtainen kokemuksesi jo-

kapäiväisestä hyvinvoinnistasi vastaamalla 

kokemukselliseen hyvinvointikyselyyn 

6.2.2021 mennessä. Voit vastata 
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verkkokyselyyn https://q.survey-

pal.com/kokemushyvinvoinnista . 

Yhdistyksissä tapahtuu 
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen lä-

heiskahvila 

Aika: 19.1, 9.2, 16.3, 13.4, 11.5. klo 17-19 

Paikka: Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 

4, Iisalmi 

Oletko sinä tai läheisesi vakavasti sairas? 

Haluaisitko jutella luottamuksellisesti  va-

paaehtoisen tukihenkilön tai samankaltai-

sessa tilanteessa olevien kanssa? Tule yh-

distyksen vapaaehtoisten tukihenkilöiden  

pitämään läheiskahvilaan. Lisätietoa : 

Anne Rautiainen p.044 523 6996. 

 

Ylä- Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys 

sekä Iisalmen Seurakunta; kahden ko-

din erovertaisryhmä 

Aika: Torstaisin 4.2., 11.2., 18.2., 25.2. ja  

4.3.2021. 

Paikka: Perhetupa Väkkärä, Savonkatu 13, 

Iisalmi. 

Ryhmässä käsitellään vanhempien eroa ja 

lapsen kahden kodin arkea mm. piirtämi-

sen, pelaamisen ja tarinoiden kautta. 

Ryhmä on tarkoitettu n. 6-10 vuotiaille 

lapsille, joiden vanhempien erosta on ku-

lunut sen verran aikaa, että ero on konk-

retisoitunut lapselle. Maksuton. Jos haluat 

kysyä lisätietoja tai ilmoittautua ryhmään 

ota yhteyttä,  

050 371 4208 / Erja tai erja.heiska-

nen@ylasavonensijaturvakoti.fi  

 

Etsitkö materiaalia tai vinkkejä 

yhdistys / vertaistoimintaan? 

Alla olevan linkin kautta pääset lataamaan 

maksuttoman oppaan Yhdistystoiminnan 

avaimet: https://www.ksl.fi/materiaa-

leja/julkaisut/yhdistystoiminnan-avaimet/ 

Oppaasta löydät paljon hyödyllistä tietoa 

yhdistystoiminnnan kehittämiseksi. 

 

Ylä-Savon Vakan uutiskirjeen  

tilaaminen 

Uutiskirje ilmestyy pääsääntöisesti joka 

kuukauden ensimmäisellä viikolla. Ilmoita 

oman yhdistyksen ajankohtaiset asiat kir-

jeeseen edellisen 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  

helmikuun 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. 
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