
 

Ylä-Savon Vakan kuulumiset  

toukokuussa 

 
Kevät etenee ja Yhdistystalo Vakan ovet 

aukeavat jälleen 1.6.2020. Pidämme uu-

sista tilan varaus käytännöistä infotilaisuu-

den 1.6.2020 klo 14.00-15.00 teams-yh-

teydellä. Ilmoittautumiset Maaritille. 

 

Suljettu facebookryhmä Yhdistystoimijat 

Ylä-Savon Vakka on perustettu yhdistys-

väelle. Jos emme ole huomanneet laittaa 

sinulle pyyntöä liittyä ryhmään, laita 

meille pyyntö ja lisäämme sinut mukaan! 

Kuntakohtaisiin whats app- ryhmiin li-

säämme pikku hiljaa teitä toimijoita. 

 

Jos teillä yhdistystoimijoilla on ideoita 

ensi syksyä ja yhteistyötämme ajatellen, 

olemme puhelinlinjan päässä teitä varten. 

Voimme suunnitella ja sopia yhteisiä  

tapaamisia, vierailuita ja tapahtumia nyt 

ajan kanssa. 

 

Voit myös pyytää meidät pitämään han-

keinfoa, ohjaustilaisuuksia yhdistysten 

ajankohtaisista aiheista yms. Sovi ohjauk-

sista maarit.mykkanen(AT)ylasavonvakka.fi 

 

Uutena toimintamuotona olemme käyn-

nistäneet blogin kirjoittamiseen ja sana 

on vapaa kaikille teille! Jos kiinnostuit kir-

joittamisesta, ota yhteys Harrietiin. 

www.ylasavonvakka.fi- sivuille olemme 

koonneet materiaalit ja linkit- sivuille 

paljon hyödyllistä materiaalia teille yhdis-

tyksille. Kannattaa käydä kurkkaamassa! 

 

Ylä-Savon Vakan kysely on avoinna 

31.5.2020 saakka. Kysely on suunnattu yh-

distyksille ja yhteistyötahoille. Kyselyllä 

kartoitamme teidän tarpeita ja näkemyk-

siä toiminnastamme näin alkuvaiheessa. 

Kyselyn saatekirje ja linkit löytyvät osoit-

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

set.html?177208. 

 

Yhdistystalon yläkerrassa on vuokratta-

vissa 7 toimistohuonetta ja yhteistä tilaa. 

Muutamilta toimijoilta on tullut kyselyä 

toimistotiloista ja kartoitamme nyt saisim-

meko syyskuusta alkaen ylös vuokralaisia 

ja tilan kokonaan yhdistysten käyttöön. 

Uutiskirjeen liitteessä Makkosen vuok-

rausilmoitus. 

 

Ylä-Savon Vakan toiminta  
 

Otamme syksyn tilavarauksia jo vastaan! 

Erityisesti vammais-, potilas- ja kansanter-

veysyhdistykset- laittakaa varauksia jo tu-

lemaan. 

 

Ylä-Savon Vakan etäiltakahvit klo 18-

19. Ilmoittaudu mukaan linjoille vaihta-

maan kuulumisia toisten yhdistystoimijoi-

den kanssa, verkostoitumaan ja suunnitte-

lemaan syksyn toimintaa. 

20.5: Iisalmen alueella toimiville yhdis-

tyksille 

 

http://www.ylasavonvakka.fi-/
https://www.ylasavonvakka.fi/uutiset.html?177208
https://www.ylasavonvakka.fi/uutiset.html?177208


 

Ylä-Savon Vakan iltapäiväkoulutukset: 

14.5.2020 klo 13-15; Apua ja neuvoja fa-

cebookin ja instagramin kanssa. Vakan 

työntekijät Harriet ja Maarit ohjaavat osal-

listujia. Koulutus toteutetaan teams-yh-

teydellä. Ilmoittaudu mukaan maarit.myk-

kanen(AT)ylasavonvakka.fi 

 

Vapaaehtoisten virkistys- ja koulutus-

päivä Tuomirannassa 23.5 on siirretty 

15.8.2020. 

 

Ylä-Savon Vakka hakee yhteistyötahoja 

Iisalmen kaupungin 130 vuotisjuhlan ta-

pahtumatuen hakemiseen. Tule toteutta-

maan kanssamme tapahtumaa vuonna 

2021. Haetaan tapahtumalle tuke kaupun-

gilta. Teemana seniori-Iisalmi. Pidämme 

kaikille mukaan lähteville tahoille ideointi-

kokouksen 2.6.2020 klo 10-12. Kokous pi-

detään teams-yhteydellä ja opastamme 

sen käyttämiseen. Ilmoittautumiset maa-

rit.mykkanen(AT)ylasavonvakka.fi 

Lisätietoa: www.iisalmi.fi/iisalmi130  

Mukaan on lähtenyt jo Ylä-Savon Maan-

puolustusnaiset ja juhlavuoden tapahtu-

maa ideoidaan naisten viikolle 2021. Vuo-

den 2020 naisten viikon tapahtumat peru-

taan. 

 

Yhdistyksissä tapahtuu 

 
Pohjois-Savon VeKe 

tarjoaa 2 tunnin kehittämistyöpajoja yh-

distyksille. Valittavana on 4 eri vaihtoeh-

toista sisältöä. Lisätietoa: 

https://drive.google.com/file/d/1AfcDKl47

I1OUWfTGG4lghZAeY2WlSmgI/view 

Ylä-Savon AVH- yhdistys tiedottaa en-

nakkotietona syksyn toiminnasta (jos ko-

ronatilanne sallii kokoontumisen): 

1.9.2020 tulossa infotilaisuus Itä-Suomen 

Biopankista. Tilaisuudessa alustajana on 

Ulla Määttänen ja se pidetään Seurakun-

tatalon alakerran salissa. 

 

Iisalmen seudun sydänyhdistys: Maail-

man sydänpäivä on 29.9. ja päivän ympä-

rillä toteutetaan sydänviikon toimintaa. 

Asiasta tiedotetaan enemmän lähempänä.  

 

Pohjois-Savon Muisti ry: Koronakevät 

terveisiä Pohjois-Savon Muistiluotsista. 

Ryhmämme ovat olleet suositusten mu-

kaisesti tauolla ja vaikka purkuja rajoituk-

siin alkaisikin toukokuussa, niin kaikki ke-

vään ryhmätoiminta on meidän osalta pe-

ruttu. Jos mahdollisuudet suovat, niin syk-

syllä jatkamme ryhmien parissa toimin-

taamme. Olemme kuitenkin toimineet 

etänä ja olleet ja edelleen olemme saavu-

tettavissa mm. puhelimitse ja sähköpos-

titse. Olemme myöskin tehneet aika-

moista digiloikkaa täällä etäpisteillämme. 

Olemme kokeilleet verkkotapaamisia, pu-

helinrinkiä ja päivitelleet sosiaalista me-

diaa. Meidät löytää nyt niin Facebookista, 

Instagramista kuin Twitteristäkin. Ryhmä-

läistemme ja jäsentemme iloksi aloitimme 

myös viikoittaisen sähköisen uutiskirjeen, 

jossa asiaa arjessa jaksamisen innoitta-

miseksi. Liitteenä viimeisin uutiskirje teil-

lekin maistiaiseksi 😊. Uutiskirjeet ja uu-

tena mm. blogi löytyvät kotisivuiltamme 

psmuisti.fi. Kevät aurinkoisin terveisin Ver-

taisohjaaja Tarja. 

http://www.iisalmi.fi/iisalmi130
https://drive.google.com/file/d/1AfcDKl47I1OUWfTGG4lghZAeY2WlSmgI/view
https://drive.google.com/file/d/1AfcDKl47I1OUWfTGG4lghZAeY2WlSmgI/view


 

Pohjois-Savon Muisti ry:n huhtikuun uu-

tiskirjeen voit lukea täältä linkistä: 

https://asiakas.kotisivukone.com/fi-

les/pohjoissavonmuisti.kotisivu-

kone.com/UUTISKIRJEET_2020/5_2020_UU

TISKIRJE_28.4.2020.pdf 

 

TATU ry / Vauhti!-hanke 

– vauhtia erityistä tukea tarvitsevien 

lasten ja perheiden vapaa-aikaan ja 

harrastamiseen 

Vauhti! on harrastus- ja vapaa-ajantoi-

mintaa lapsille, alle 16-vuotiaille nuorille 

ja heidän läheisilleen yli diagnoosirajojen. 

Hanke järjestää lasten ja nuorten ryhmiä 

sekä Perheily-tapahtumia yhteistyössä eri 

toimijoiden kanssa. Ryhmät ja Perheilyt 

kokoontuvat Iisalmessa, Kuopiossa, Siilin-

järvellä ja Varkaudessa. Mitä sinä toivoisit 

toiminnalta? Ota hankkeeseen yhteyttä, 

sillä syksyn toiminnat ovat suunnitteilla! 

Julia Lyytinen, 044 9012 558  

julia.lyytinen(at)tatury.fi 

Petri Partanen, 044 9012 557  

petri.partanen(at)tatury.fi 

 

FinFami / Vanhemman varjosta verkko-

ryhmä 

Oletko elänyt lapsena perheessä, jossa  

vanhemmalla on ollut mielenterveyden 

häiriö? Vaikuttaako kokemus nykypäi-

vääsi? Miten hyväksyä kokemus osaksi it-

seä, mutta ei antaa sen määrittää itseään? 

Tule etsimään voimavaroja ja keskustele-

maan kokemuksistasi vertaisten kanssa 

verkossa. Ryhmä on suljettu ja toteutuu 

Tukinetissä 7.5.-8.6.2020.  

Ryhmän ohjaajina FinFamin työntekijät 

sekä kokemusasiantuntija. Ilmoittaudu 

mukaan joko Tukinetin kautta tai toi-

misto@finfamiep.fi!  Ilmoittaudu viimeis-

tään 7.5. mennessä. Jos tarvitset ohjeita 

Tukinetin käyttöön, ota yhteys toi-

misto@finfamiep.fi. 

 

Kuopion kriisikeskus toimii etäpalve-

luina  

Kuopion kriisikeskus tarjoaa lyhytkestoista 

keskustelutukea (1-5 krt) vaikeasta elä-

mäntilanteesta selviytymisessä asiakkaille 

ilman kuntarajoja. Palvelu on maksutonta. 

Kuopion kriisikeskus palvelee toistaiseksi 

ainoastaan etäpalveluina.  Ajan verkko-

vastaanotolle tai puhelinkeskustelulle voi 

varata normaaliin tapaan puhelimitse ma-

to klo 8-10 numerosta 017-262 7733 tai 

nettiajanvarauksen kautta osoitteessa 

https://www.mielenterveysseurat.fi/kuo-

pio/. Kriisikeskuksen hankkeista ja heidän 

yhteystiedot löydät linkistä: 

https://www.mielenterveysseurat.fi/kuo-

pio/ 

 

Tukea tarjolla poikkeusaikana 
 

Yhdistysten toiminta on tauolla, mutta 

useilla heillä on monipuolisia verkkoautta-

misen keinoja. Täältä löydät eri toimijoita 

yhden linkin takaa: https://www.pu-
heet.net/auttavat-puhelimet-suo-
messa/?fbclid=IwAR2UJ0_p4FsDTI5uy7UzAM
EXcgaxfxJMm76-PLNEVe-
FnHAl4Y6Wzo4mN04 

 

Pohjoissavolaiset-sivustolta löydät kunta-

kohtaisesti tietoa poikkeusajan tuesta ja 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/pohjoissavonmuisti.kotisivukone.com/UUTISKIRJEET_2020/5_2020_UUTISKIRJE_28.4.2020.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/pohjoissavonmuisti.kotisivukone.com/UUTISKIRJEET_2020/5_2020_UUTISKIRJE_28.4.2020.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/pohjoissavonmuisti.kotisivukone.com/UUTISKIRJEET_2020/5_2020_UUTISKIRJE_28.4.2020.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/pohjoissavonmuisti.kotisivukone.com/UUTISKIRJEET_2020/5_2020_UUTISKIRJE_28.4.2020.pdf
mailto:toimisto@finfamiep.fi
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https://www.puheet.net/auttavat-puhelimet-suomessa/?fbclid=IwAR2UJ0_p4FsDTI5uy7UzAMEXcgaxfxJMm76-PLNEVe-FnHAl4Y6Wzo4mN04
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toiminnasta. Pääset sivustolle tästä lin-

kistä: https://www.pohjoissavolaiset.fi/ko-

rona-apu/ 

 
Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta 

www.ylasavonvakka.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Ilmoita mahdollisimman selkeästi ja lyhy-

esti TAPAHTUMAN NIMI, AIKA, 

PAIKKA, YHTEYSHENKILÖ JA 

NETTISIVU MISTÄ LISÄTIETOA. 

 

Uutiskirjeen voit tilata/peruuttaa ilmoitta-

malla nimesi, yhdistyksen ja   

sähköpostiosoitteen Maaritille,  

maarit.mykkanen(AT)ylasavonvakka.fi 

Kirjettä saa vapaasti jakaa omissa verkos-

toissa.  
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