
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ylä-Savon Vakka – kansalaistoiminnankeskus 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 

 
 
 
 

  



 

  

 
 
 
 

 

 

 

Sisällys 
 

1.Ylä-savon vakan toiminnan ...................................... 3 

käynnistyminen .......................................................... 3 

2. Keskeisimmät tulokset ........................................... 4 

3. Arviointi .................................................................. 5 

4. Viestintä ................................................................. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

 
1.YLÄ-SAVON VAKAN TOIMINNAN  
KÄYNNISTYMINEN 

 

Ylä-Savon Vakka (yläsavolaisten vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistysten 
kansalaistoiminnan keskus) aloitti toiminnan elokuun alussa. Yhdistystalo Vakka avasi 
virallisesti ovensa 1.10.2019 ja avajaisia juhlittiin 3.12.2019. 

Vakan toiminta käynnistyi vauhdikkaasti yhdessä yhteistyösopimuksen tehneiden tahojen 
kanssa toimintaa suunnitellen ja toteuttaen.  Toiminnassa oli vuoden lopussa mukana 
yhteistyösopimuksella 10 yhdistystä tai yhteistyöyhdistystä, 4 Ylä-Savon kaupunkia/kuntaa 
sekä Ylä-Savon Sote.  

Ohjausryhmä jäsenyys on seuraavilla tahoilla: Sonkajärven ja Vieremän kunnat, Iisalmen ja 
Kiuruveden kaupungit, Ylä-Savon Sote ry, Wastery, Pohjois-Savon Omaishoitajat ry, 
Iisalmen seudun hengitysyhdistys ry, Tukipilari, Ylä-Savon Autismi- ja aspergeryhdistys, 
VANULI ry, Savon Ilco ry, Iisalmen mielenterveystuki ry, Pohjois-Savon Näkövammaiset ry  
ja Iisalmen Invalidit ry. 

 

Syksyn aikana toiminnan rungoksi tuleville vuosille muodostui seuraavat 
toimintaprosessit: 

• Yhdistystalon toiminta; avoinna tiistai-torstai klo 10-15:00, palveluohjaus 
yhdistysten toiminnan piiriin, yhdistystoimijoiden ohjausta ja kaikille avoimia 
ryhmiä. Pop up Yhdistystalo kunnissa 1 krt. kuukaudessa. 

• Yhdistysten toiminnan ja osaamisen kehittäminen; koulutuksia 1 tilaisuus / 
kuukausi, Ideariihet Ylä-Savon kunnissa 1 kpl /kunta /vuosi, jalkautuminen ja 
yhdistysten ensiapu, yhdistyskummitoiminta, Kyselytunnit, seminaarit ja messut 

• Yhdistysten yhteistyön kehittäminen; vapaaehtoisten rekry-tilaisuuksia, 
vapaaehtoisten virkistys- ja koulutustilaisuuksia, vapaaehtoisten 
vertaistukitoiminta, kokemustoimijamallin jalkauttaminen Ylä-Savoon, yhdistysten 
aktiivitoimijoiden kehittämispäivät, vapaaehtoistyön peruskoulutus yhteistyössä 
yhdistysten kanssa 

• Yksilöön kohdistuva tuki ja neuvonta; matalan kynnyksen palveluohjaus, 
yhdistykset jalkautuvat säännöllisesti toimintaan, aktiivinen tiedotus, laaditaan 
infokansiot yhdistysten toiminnasta jaettavaksi, ”päivystyspiste” aluesairaalan 
aulassa, jalkaudutaan muiden toimijoiden mukana haja-asutusalueille 

• Viestintä; ulkoinen ilme ja logo, uutiskirje 1 krt. kuukaudessa, säännöllinen tiedotus 
Vakan ja yhdistysten toiminnasta eri viestintäkanavilla, yhdistysten yhteisen 
viestintäsuunnitelman laatiminen Ylä-Savon kuntiin, tieto Ylä-Savon alueen potilas- 
vammais- ja kansanterveysyhdistyksistä löytyy koostetusti Ylä-Savon Vakka-
hankkeen sivuilta 

 



 

  

 

 
 
 
 
2. KESKEISIMMÄT TULOKSET 

 

Ylä-Savon Vakkaan saatiin rekrytoitua lokakuun alkuun mennessä molemmat työntekijät ja 
Yhdistystalo Vakan toiminta käynnistyi aikataulussa. Hankerahoituksen ja tavoitteiden 
mukainen toiminta saatiin suunniteltua, käynnistettyä ja osittain jo kehitettyä syksyn 
aikana. Suurimpana tuloksena Vakan tiimissä nähdään hankkeen tiedottaminen ja 
jalkautuminen. Syksyn aikana tiedotettiin toiminnasta niin yhdistystoimijoita, kuin 
ammattilaisia ja oppilaitosten yhteistyökumppaneita laajasti koko Ylä-Savon alueella. 
Toiminnassa onnistuttiin kokoamaan laajasti yhdistyksiä toiminnan suunnitteluun. 
Toiminnan kautta pystyttiin tapaamaan yhdistystoimijoita, kuulemaan tarpeita ja 
suunnittelemaan sekä toteuttamaan toimintaa tarpeiden mukaiseksi. Tasaisesti syksyn 
aikana toimintaan ilmoittautui lisää toimijoita ja kahden uuden yhdistyksen kanssa 
laadittiin yhteistyösopimus. Yhdistystalon toiminta ja tilojen tarjoaminen yhdistyksille 
käynnistyi ja yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa luotiin pelisäännöt varauksille ja tilojen 
käyttämiselle. Tilan varaajille järjestettiin 1 infotilaisuus ja jatkossa pidetään 2 tilaisuutta 
vuodessa. 

Toiminnalle haettiin ja saatiin Olvisäätiön tukea esteettömyyden ja nuorten osallisuuden 
tukemiseen vuodelle 2020. 

 

Toiminta lukuina 
Toiminta Osallistujamäärä Muita lukuja  

Koulutukset 38 Yhdistysten varaukset 111 kpl 

Seminaarit ja 
tapahtumat 

243 Yhdistysensiapu 1 yhdistys 

Aukioloaika 283 Yhteistyöyhdistykset 38 (10 muuta 
yhdistystä) 

Uusien vapaaehtoisten 
rekrytointitilaisuudet 

53 Uutiskirjeen tilaajat 210 

Vapaaehtoisten 
hyvinvoinnin iltakahvit 

2 Facebook-seuraajat 235 

Puheenjohtajien 
aamukahvit 

2   

Hankeinfotilaisuudet 233   

Verkostotapaamiset 161   

Yhteensä 1015   



 

  

 

 

 

 

 

3. ARVIOINTI 

Hankkeen arvioinnissa painotettiin arviointisuunnitelman ja arviointilomakkeiden 
laatimista sekä kävijätilastoinnin suunnittelemista. Elokuun alusta saakka tilastoitiin 
toimintaan osallistuneiden määrä, verkostotyön toteutuminen ja Yhdistystalon varausten 
määrä. Hankkeessa laadittiin valmiiksi myös toimintaa koskevia palautelomakkeita artsi-
lomakkeiden pohjalta. Toiminnasta ei kerätty palautetta, vaan panostettiin 
henkilökohtaisiin kontakteihin ja suullisen arviointitiedon keräämiseen. Keväällä 2020 
toteutetaan laajempi yhdistyskysely niin yhdistyksille kuin yhteistyökumppaneille sekä 
itsearviointi hanketiimissä ja ohjausryhmässä. Alkuvuodesta 2020 laadittiin lisäksi lyhyt 
kuvaus toimintaympäristöstä, jossa hanke käynnistettiin syksyllä 2019.  

 

4. VIESTINTÄ 

 

Ylä-Savon Vakan toiminnassa noudatettiin laaditun viestintäsuunnitelman mukaista 
viestinnän etenemistä. Hanketiimissä käynnistettiin Yhdistystalo-palaverit 1 krt. 
kuukaudessa Yhdistystalolla työskenteleville tahoille. Vuonna 2020 tehostetaan Teams- 
ohjelman käyttämistä hankkeen sisäisessä viestinnässä. Hankkeessa määriteltiin syksyllä 
2019 facebook-seuraajien ja uutiskirjeen tilaajien tavoitemäärät niin syksylle kuin 
seuraavalle vuodelle. Molemmissa ollaan aikataulussa ja toiminta etenee suunnitellusti. 
Verkostotyön ja hankeinfojen sekä uutiskirjeen ja facebookin kautta saavutettiin suuri 
joukko yläsavolaisia yhdistystoimijoita. Lehdistöön saatiin 2 lehtijuttua; Iisalmen Sanomiin 
ja Töllöttimeen. Uutiskirjeen laatimisessa havaittiin, että 2 krt kuukaudessa uutiskirjeen 
toimitus on liian usein ja kirjeen laatiminen on jatkossa kerran kuukaudessa. 

 

 

 

 
 
 


