
 

Ylä-Savon Vakan kuulumiset  

kesäkuussa 

 
Yhdistystalo Vakkaa voi jälleen varata yh-

distysten kokouksiin 1.6.2020 alkaen. Uu-

tiskirjeen liitteessä ohjeistus tilan varauk-

sesta. Yhdistystalon säännöllinen aukiolo 

avautuu 3.8.2020. Kaikki asiointi talolla va-

rauksesta. Pidämme uusista tilan varaus 

käytännöistä infotilaisuuden 1.6.2020 klo 

14.00-14.30 teams-yhteydellä. Ilmoittau-

tumiset Maaritille. 

 

Näin kesän kynnyksellä on hyvä hetki aja-

tella jo syksyä. Jos teillä yhdistystoimijoilla 

on ideoita ensi syksyä ja yhteistyötämme 

ajatellen, olemme puhelinlinjan päässä 

teitä varten. Suunnittelemme syksyn toi-

minnan kesäkuussa ja julkaisemme toi-

mintakalenterin kesäkuun viimeisellä vii-

kolla. 

 

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 pal-

jon hyödyllistä materiaalia teille yhdistyk-

sille. Kannattaa käydä kurkkaamassa! 

 

Teemme kesällä vammais- ja potilasyhdis-

tyksiin soittokierrosta miten esteettömyys 

Ylä-Savon alueella toteutuu. Kartoitus-

työtä teemme syksyn esteettömyyskäve-

lyä varten. Soitellaan😊 

Ylä-Savon Vakan kysely keräsi yhteensä 

30 kpl vastauksia. Kiitos kaikille vastan-

neille! Yllätyskorien voittajille ilmoitetaan 

asiasta henkilökohtaisesti. 

    

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. 

Jos kiinnostuit, ota yhteys Maaritiin! 

 

Ylä-Savon Vakan toiminta  
 

Ylä-Savon Vakan etätyöpajat: 

- 4.6.2020 klo 13-15.00 Tule opettele-

maan työpajaan Instagramin käyttöä. 

Kirjaudu ennen iltapäivää instagramiin. Il-

tapäivän alkuun koulutusta aiheesta ja 

sen jälkeen etäyhteydellä keskustellen 

opetellaan käyttämään ohjelmaa. 

-11.6.2020 klo 13-15.00 Tule kuule-

maan ja keskustelemaan muistista 

Muistikummitiokioon. Työpajan pitää 

Pohjois-Savon Muisti ry:n vertaistoimin-

nan ohjaaja Tarja Kesälahti 

-16.6.2020 klo 18-20.00 Tule kuule-

maan esteettömyydestä ja ideoimaan 

kuinka Iisalmen alueen esteettömyyttä 

tulisi kehittää? Työpajassa mukana Iisal-

men kaupungin vammaisneuvosto. 

Ilmoittautumiset, lisätietoa ja ohjaus 

etäyhteyden kanssa maarit.mykka-

nen(AT)ylasavonvakka.fi  

 

http://www.ylasavonvakka.fi-/


 

Ylä-Savon Vakka hakee yhteistyötahoja 

Iisalmen kaupungin 130 vuotisjuhlan ta-

pahtumatuen hakemiseen. Pidämme kai-

kille mukaan lähteville tahoille ideointiko-

kouksen 2.6.2020 klo 10-12. Kokous pide-

tään teams-yhteydellä ja opastamme sen 

käyttämiseen. Ilmoittautumiset maa-

rit.mykkanen(AT)ylasavonvakka.fi 

Lisätietoa: www.iisalmi.fi/iisalmi130  

 

Yhdistyksissä tapahtuu 

 

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 ja se pidetään Seurakunta-

talon 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:n toukokuun 

uutiskirjeen voit lukea täältä linkistä: 

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

les/pohjoissavonmuisti.kotisivu-

kone.com/UUTISKIRJEET_2020/9_uutiskirj

e_26.5.2020.pdf 

 

FinFami / HUOLESTA HUOMISEEN 

SULJETUT VERKKORYHMÄT OMAISILLE JA 

LÄHEISILLE. Päiväryhmä klo 14-15.30  1.6., 

15.6. ja 29.6. Iltaryhmä klo 17-18.30 24.6., 

8.7. ja 29.7. Lisätietoja ryhmiä ohjaavat Sa-

von mielenterveysomaiset – FinFami ry:n 

omaistyöntekijät. Johanna Björn p. 040 

060 3407 johanna.bjorn@omary.fi Ritva 

Parviainen p. 040 671 1449 ritva.parviai-

nen@omary.fi 

 

Varapäreen nuorten aukioloaika kesä- 

ja heinäkuun aikana. Nuorille n. 18-35 -

vuotiaille suunnattu oma aukioloaika tors-

taisin klo 14-17.30. Toiminta on pääasi-

assa maksutonta. Lisätietoa facebookista 

ja Johanna Kainulaiselta p. 050 431 8530 

ja/tai  apuohjaaja Jenniltä puh. 044 491 

8163. Voimme myös tavata nuoren etukä-

teen jos nuori haluaa sitä.  

 

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? Sinulle, joka haluat olla etsi-

mässä yhteistyössä ratkaisuja lasten ja 

nuorten pahoinvoinnin ehkäisemiseksi. 

Mukaan ovat tervetulleita erityisesti il-

miön parissa toimivat julkisen sektorin 

toimijat sekä yhdistys- ja järjestötoimijat. 

Tilaisuudet järjestävät yhteistyössä: Poh-

jois-Savon Hyte-tiimi, Pohjois-Savon Jär-

jestöneuvosto, Kirkkopalvelut ry, Savon 

Mielenterveysomaiset Finfami ry, EHYT ry, 

Pelastakaa Lapset Kuopio, Ylä-Savon 

Vakka, Varkauden seudun sosiaali- ja ter-

veysjärjestöt ry sekä Sakke-hanke 
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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 kerää tietoa toiminnan tueksi. Alla 

linkit kyselyihin perheille ja toimijoille! 

VAUHTI!-hankkeen kysely perheille: 

https://link.webropolsur-

veys.com/S/3C61C4BC47930614 

VAUHTI!-hankkeen kysely toimijoille: 

https://link.webropolsur-

veys.com/S/243BC3D6933E83FA 

 

Iisalmen mielenterveys tuki ry:n nuor-

ten aikuisten 18-35 v. Virtaverkko- 

ryhmä käynnistyy 3.6.2020 klo 15-18 ja 

4.6.2020 klo 13.30-16. Ohjelmassa yh-

dessä oloa ja kahvittelua. Ryhmä kokoon-

tuu Louhentuvalla, Kirkkopuistonkatu 25.  

 

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: 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.  
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Kesä on tulossa 
Yhdistystalo on avoinna normaalisti 24.6 saakka. Yhdistystalo on suljettuna viikot 27-30, 

tarvittaessa ota yhteys työntekijöihin: maarit.mykkanen@ylasavonvakka.fi / 044 066 1228 

tai harriet.myllynen@ylasavonvakka.fi / 044 066 1271 

 

Jos yhdistyksesi tarvitsee päästä esimerkiksi omalle kaapille tai haluat tehdä tilavarauksen 

kesän aikana talon ollessa auki, saat ovikoodin meiltä.
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