
 

Ylä-Savon Vakan kuulumiset  

heinäkuussa 

 
Yhdistystalo Vakka ja työntekijät ovat ke-

sälomalla 25.6-26.7.2020 välisen ajan. 

Tässä uutiskirjeessä kerromme jo syksyn 

toiminnasta. Löydät uutiskirjeen liitteestä 

ja nettisivuilta Ylä-Savon Vakan syksyn ta-

pahtumakalenterin. Uutiskirjeessä kerro-

taan yhdistysten syksyn toiminnasta. 

 

Jos yhdistykselläsi on tarvetta kokousti-

lalle Yhdistystalon lomaviikoilla, ole pikai-

sesti yhteydessä Maarittiin. Varaus kesän 

ajalle onnistuu ja sovimme yhdessä tilan 

käytöstä kanssasi. Yhdistystalo avaa ovet 

jälleen 3.8.2020.  

    

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  

 

Ylä-Savon Vakka hakee yhteistyötahoja 

Iisalmen kaupungin 130 vuotisjuhlan ta-

pahtumatuen hakemiseen. Pidämme kai-

kille mukaan lähteville tahoille toisen ide-

ointikokouksen 5.8.2020 klo 9-11. Kokous 

pidetään Yhdistystalolla, mahdollisuus 

osallistua myös teams-yhteydellä. 

Ilmoittautumiset maarit.mykka-

nen(AT)ylasavonvakka.fi 

 

Ylä-Savon Vakka on järjestänyt vapaaeh-

toisille yhdistystoimijoille työnohjausta 

keväällä 2020. Ryhmät ovat kokoontuneet 

Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Iisalmen 

ryhmä jatkuu syksyllä. Ryhmään otetaan 

lisää osallistujia. Jos kiinnostuit työnoh-

jauksesta, ota yhteys maarit.mykka-

nen(AT)ylasavonvakka.fi 

 

Ylä-Savon Vakan yhdistyskysely keräsi 

kevään aikana 30 vastausta. Kiitos kaikille 

vastanneille. Saimme paljon hyvää tietoa 

yhdistysten tarpeista, palautetta omalle 

toiminnalle ja ideoita jatkoa ajatellen. 

Sinulla on vielä mahdollisuus vaikuttaa 

tulevaan toimintaamme vastaamalla 

tähän sähköpostiin ja alla oleviin kysy-

myksiin: 

1. Miten toimintamme esteettömyyttä ja 

saavutettavuutta tulisi kehittää? 

2. Kuinka voimme kuunnella ja kuulla eri-

laisten yhdistysten tarpeita vielä parem-

min? Kerro konkreettisia ideoita osallisuu-

teen! 

3. Millaista toimintaa ja mihin kuntaan toi-

vot Ylä-Savon Vakalta? 

 

Yhdistyksissä tapahtuu 

 

Omat avaimet – ikkunataidenäyttely 

Yhdistystalo Vakan ikkunoissa 3.6-

3.8.2020. Taidenäyttelyn tuottivat Titta 

Mykkänen, Marjo Lond ja Piia. 



 

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 

Biopankista. Tilaisuudessa alustajana on 

Ulla Miettinen. Tilaisuus pidetään Seura-

kuntatalon alakerran salissa. 

 

Iisalmen seudun sydänyhdistys: Maail-

man sydänpäivä on 29.9. ja päivän ympä-

rillä toteutetaan sydänviikon toimintaa. 

Asiasta tiedotetaan enemmän lähempänä.  

 

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 

Varapäreen nuorten aukioloaika kesä- 

ja heinäkuun aikana. Nuorille n. 18-35 -

vuotiaille suunnattu oma aukioloaika on 

torstaisin klo 14-17.30. Toiminta on pää-

asiassa maksutonta. Lisätietoa faceboo-

kista ja Johanna Kainulaiselta p. 050 431 

8530 ja/tai  apuohjaaja Jenniltä puh. 

044 491 8163. 

 

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 



 

hallinta. Syksyn 2020 kokoontumiset klo 

16-18.00: 25.8, 8.9, 22.9, 13.10, 27.10, 7.11 

ja  1.12 Yhdistystalo Vakassa. 

 

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_p4FsDTI5uy7UzAEX
cgaxfxJMm76-PLNEVe-FnHAl4Y6Wzo4mN04  
 

Pohjoissavolaiset-sivustolta löydät kunta-

kohtaisesti tietoa poikkeusajan tuesta ja 

toiminnasta. Pääset sivustolle tästä lin-

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

rona-apu/ 

 
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 elokuun 

alussa. 

 

Rentouttavaa kesän aikaa! 

 

Terveisin, Maarit ja Harriet 
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