
 

Ylä-Savon Vakan kuulumiset 
Talviset terveiset Ylä-Savon Vakasta. Toimimme etäyhteyksien avulla 22.3. saakka. Yhdistys-

talon saliin voi kokoontua 6 henkilöä, jos kokoontuminen on välttämätön toiminnan kan-

nalta, tai sinulla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta osallistua etäyhteydellä Ylä-Savon Vakan 

toimintaan. Työntekijät ovat edelleen talolla työssä, ja voit sopia ajan välttämättömään 

käyntiin yhdistystalolla. Välttämätöntä asiointia on esimerkiksi kopiointi tai yhdistyksen 

kaapilla käyminen. Talolla käydessä huomioitava että paikalle voi tulla vain terveenä, kädet 

puhdistetaan jo eteisessä ja kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti. Lue lisää nettisivuil-

tamme . 

  

Pohjois- Savon Muisti ry:n Ylä- Savon Muistiluotsin Tarja Kesälahti on siirtynyt toisiin työ-

tehtäviin. Ylä- Savon Muistiluotsissa aloitti uusi työntekijä, Salla Säisä. Toivotamme Sallan 

tervetulleeksi! Jatkossa kaikkeen Ylä- Savon Vakan toimintaa eri kunnissa voi osallistua 

kuka vain omaan aikatauluun sopivasti. Suuntaamme toimintaa markkinoinnissa esimer-

kiksi Sonkajärven yhdistysaktiiveille, mutta toiminta on yleishyödyllistä ja voit tulla mukaan 

mistä kunnasta tahansa. 

 

Pyydämme kaikkia yhdistystoimijoita sekä yhdistysten vapaaehtoisia vastaamaan osaamis- 

ja vapaaehtoistoimintakyselyymme seuraavan linkin kautta: 

https://q.surveypal.com/Osaamis--ja-tarvekysely-yhdistyksille-seka-vapaaehtoisille   (4.1.- 

31.3.) 

 

 

Ylä-Savon Vakan uutiskirjeen tilaaminen 

Uudistamme uutiskirjettä, ja uutiskirje ilmestyy 15.4, 15.6, 16.8, 

15.10 ja 15.12.2021. Ilmoita oman yhdistyksen asiat osoittee-

seen harriet.myllynen(AT)ylasavonvakka.fi,  lyhyellä tekstillä ja 

linkillä verkkosivuille, josta saa lisätietoa. Voit tilata/peruuttaa 

uutiskirjeen osoitteesta maarit.mykkanen(AT)ylasavonvakka.fi 

 

https://www.ylasavonvakka.fi/uutiset.html?191620
https://www.ylasavonvakka.fi/uutiset.html?191620
https://q.surveypal.com/Osaamis--ja-tarvekysely-yhdistyksille-seka-vapaaehtoisille


 

  

Ota yhteyttä  

Maarit: maarit.mykkanen(AT)ylasavonvakka.fi, p. 044 066 1228 

Harriet: harriet.myllynen(AT)ylasavonvakka.fi, p. 044 066 1271 

Pirkko: pirkko.gronfors(AT)ylasavonvakka.fi, p. 044 722 2752. 

 

 

Ylä- Savon Mukana – verkosto 

Nostaa esiin pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä 

ajankohtaisia arjessa selviytymiseen liittyviä kysymyksiä, hyviä käytäntöjä ja kehittämisen 

kohteita ja edistää palveluiden ja innovaatioiden syntymistä ja leviämistä. Edistää toimijoi-

den välistä vuoropuhelua sekä vertaistoimintaa. Seuraava verkoston kokous tiistaina 23.3. 

klo 13-14. Ilmoittaudu mukaan Harrietille. 

 

Nuorten osallisuus 

Työryhmään ovat tervetulleita mukaan kaikki yhdistykset yhdessä ideoimaan ja toteutta-

maan yhteistyössä toimintaa, jolla saataisiin nuoria osalliseksi yhdistystoimintaan sekä 

kiinnnostumaan siitä. Seuraava työryhmän palaveri on Teams- yhteydellä 25.2. klo 10.15- 

11.30. Ilmoittaudu mukaan Harrietille. 

 

Kaikilla on oikeus liikkua! 

Liikuntatapahtumaa suunnitellaan yhdessä lauantaille 21.8.2021. 

Tapahtumassa on nimensä mukaisesti tarjota kaikille mahdollisuus liikkua, ja mukana on jo 

useita eri tahoja. Tapahtuma toteutetaan Sankarinniemen kentällä, YSAO:n tiloissa sekä lä-

hiympäristössä. Seuraava työryhmän palaveri on paikan päällä Sankarinniemen kentällä 

maanantaina 26.4. klo 12-14. Ilmoittaudu mukaan Harrietille. 

 

Ihmeen hyvää ikäihmisille- viikon ja Iisalmen 130-vuotistapahtuma 

Tapahtuma toteutetaan yhdessä Ylä- Savon Vakan ja yhdistysten kanssa. Olemme saaneet 

tapahtumaan rahoituksen Iisalmen Kaupungilta, ja olet tervetullut mukaan toteuttamaan 

  

 

Ylä- Savon Vakan työryhmät-  

tervetuloa mukaan kehittämään! 

 
 

mailto:pirkko.gronfors@ylasavonvakka.fi


 

tapahtumaa kanssamme! Tapahtuma toteuteutaan 3.-10.10. Ilmoittaudu mukaan Maaritille 

ja saat ensimmäisen suunnittelukokouksen 15.3.2021 klo 10-12.00 linkin. 

 

 

 

 

 

Mukavaa, kaikille avointa toimintaa 

 

 

Ylä-Savon Vakan  

Maaliskuun porinapiiri maanantaina 1.3. klo 12-14. Vieraana Vetrean ammattilainen. Tee-

mana aivoterveys ja uusimmat aivoterveyden uutiset. Katso lisää ja ilmoittaudu mukaan. 

Huhtikuun porinapiiri tiistaina 6.4. Vieraana muistiluotsi, teemana muisti ja aivoterveys. 

Katso lisää ja ilmoittaudu mukaan. 

 

Vapaaehtoisten voimaryhmä: Aika: keskiviikkoisin 17.3. ja 24.3. klo 12.30-14. Opiskelija Ou-

tin ohjaama pienryhmä, jossa sisältönä rauhoittavan voiman toimintaa sekä materiaalit va-

paaehtoiselle. Ilmoittaudu mukaan harriet.myllynen(AT)ylasavonvakka.fi tai p.044 0661271.  

 

Kiuruveden Varapäreessä tapahtuu 

Bullet Journal- kurssi Aika: 18.2, 25.2, 4.3 ja 18.3. klo 17-18.  

Haluaisitko tehdä persoonallisen kalenterin tai päiväkirjan itselle? Kurssi on ILMAINEN! Tar-

joamme osallistujille materiaaleja. Lisätietoja Johanna  puh. 0504318530 tai linkistä  

 

Elämän Väre- ryhmä Aika: keskiviikkoisin klo 10-11. 

Ryhmä on kaikille avoin ja missä vaiheessa vain voi tulla mukaan. Ryhmässä on ohjattua 

toimintaa ja keskustelua. Lisätietoja Johanna  puh. 0504318530 tai linkistä  

 

Perjantain rupatteluhetki Aika: Joka perjantai klo 13. Ryhmä on kaikille avoin. Käynnistel-

lään viikonloppu vaihtamalla ajatuksia kuluneesta viikosta. Lisätietoja Johanna puh 

0504318530 tai linkistä 

 

Ystävyyskahvilassa rupatellaan, hörpitään kahvia ja puuhastellaan yhdessä.  

Aika: tiistaisin 19.1., 16.2., 16.3., 13.4. sekä 11.5. klo 16-17.30. Lisätietoja Johanna puh 

0504318530 tai linkistä 

 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/ylasavonvakka.kotisivukone.com/Porinapiiri_kevat_2021.pdf
https://www.facebook.com/events/124843296189138/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.facebook.com/events/216193956632411/
https://www.facebook.com/events/237849824623877/
https://www.facebook.com/KiuruvedenVarapare/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/events/442110687228970


 

 

 

 

 

 

Koulutuksia 

 
Järjestötoiminnan Tulevaisuus – jatkuvuuden varmistaminen 

Keskiviikko 24.2. klo 12-15 Teams yhteys. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. 

 

Yhdistyksen talous ja verotus – Pirjo Marttila 

Torstai 25.3. klo 12-14 Teams yhteys. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. 

 

Saavutettavan pdf-dokumentin luominen wordista 

Keskiviikko 31.3. klo 17-18.30, Teams yhteys. Koulutus järjestetään yhteistyössä Tukipilarin, 

Waste Ry:n ja Ylä-Savon Vakan kanssa.  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. 

  

Mielenterveyden ensiapu 

Perjantai 19.3. klo 15-20 ja lauantai 20.3. klo 9-15. Hinta 20 euroa. Hintaan sisältyy ilta-, 

aamu- ja päiväkahvit sekä koulutuksen kirja.  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. 

 

Yhdistyksen viestintäsuunnitelma- koulutus 

Aika: Maanantai 12.4. klo 12-14, Teams yhteys. Koulutus järjestetään yhteistyössä Tukipila-

rin, Waste Ry:n ja Ylä-Savon Vakan kanssa.  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. 

 

 

 

 

 

Tapahtumat ja seminaarit 

 

 

Sonkajärven yhdistysaktiivien kehittämispäivä 

Torstai 4.3. klo 12-15 Teams etäyhteydellä. Mukana Sonkajärven työllisyyssihteeri Virpi  

https://asiakas.kotisivukone.com/files/ylasavonvakka.kotisivukone.com/Osanan_tyopaja_24.2.2021.pdf
https://www.facebook.com/events/852810832140903/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A107133403972
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ylasavonvakka.kotisivukone.com/Saavutettava_pdf_dokumentti.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ylasavonvakka.kotisivukone.com/MTEA1-koulutusmainos_iisalmi_2021.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ylasavonvakka.kotisivukone.com/vakka_wastery_ja_tukipilari_yhteistyokoulutus_viestintasuunnitelma.pdf


 

Jukarainen, PoSote20- hankkeesta Anne Aholainen sekä Ylä- Savon Soten hyvinvointikoor-

dinaattori Marika Lätti.  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. 

 

Pielaveden yhdistysaktiivien kehittämispäivä 

Aika: Keskiviikko 24.3. klo 12-14 

Paikka: Teams etäyhteys. Mukana PoSote20- hankkeesta Anne Aholainen, yhdistysten ver-

kostoitumista sekä yhteistyön suunnittelua kesäajalle. 

 

 

Vieremän yhdistysaktiivien kehittämispäivä 

Aika:Torstai 1.4. klo 12-15  

Paikka:Teams etäyhteys. Mukana Vieremän kansalaisopiston rehtori Mirka Savolainen, 

PoSote20- hankkeesta Anne Aholainen sekä Ylä- Savon Soten hyvinvointikoordinaattori 

Marika Lätti. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. 

 

Arjen hyvinvointi- kiertue, Sonkajärvi 

Aika: Keskiviikko 7.4. klo 13-15.30, kohtaamispaikka Arjen Askel, Lyseontie 1, Sonkajärvi. 

Tilaisuudessa oman hyvinvoinnin tukemiseen tietoa ja virkistystä. Päivä on kaikille avoin. 

Lue lisää täältä ja ilmoittaudu mukaan. 

 

Oman kehon palapeli- etäluento 

Keskiviikko 17.3. klo 17.30-19.00, teams-yhteys. Lisätietoja maarit.mykka-

nen(AT)ylasavonvakka.fi, ilmoittautumiset www.iisalmi.fi/ kansalaisopisto tai puhelimitse 

kansalaisopiston toimistoon 040 6619353. 

 

Iisalmen Invalidien jäsenilta 

Aika: Maanantai 22.3. klo 14-15.30, Invaliditalo, Joukolankatu 6. 

Oma Kanta ja ajankohtaista asiaa lääkkeiden KELA- korvauksista. Lue lisää ja ilmoittaudu 

mukaan. 

 

Vapaaehtoisten virkistystapahtuma  

Lauantai 27.3. klo 10-14, Villa Anna. Vaikeiden asioiden kohtaaminen ja puheeksi ottami-

nen vapaaehtoistyössä. Yhteistyössä Iisalmen Perheentalo yhteistyön kanssa.  Lue lisää ja 

ilmoittaudu mukaan.  

 

POSOTE20- tilaisuudet 

Yhdistystoimijoille suunnattuja tilaisuuksia soteuudistuksesta. Katso lisää. 

 

 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/ylasavonvakka.kotisivukone.com/Sonkajarven_yhdistysaktiivien_kehittamispaiva.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ylasavonvakka.kotisivukone.com/Sonkajarven_yhdistysaktiivien_kehittamispaiva.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ylasavonvakka.kotisivukone.com/Arjen_hyvinvointi_Sonkajarvi.pdf
http://www.iisalmi.fi/
https://www.iisalmeninvalidit.fi/tapahtumakalenteri/?x114291=170423
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ylasavonvakka.kotisivukone.com/Vapaaehtoisten_virkistyspaiva.pdf
https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri.html


 

  

 

Muita toimintaa ja ajankohtaisia asioita 

 

 
 

 

Tatu Ry:n uusimmassa uutiskirjeessä ajankohtaista tietoa toiminnasta ja 20- juhlavuodesta. 

 

Kiuruvetiset yhdistykset tarvitsevat monenlaisia tiloja monenlaiseen toimintaan. Onko si-

nulla tiloja, jossa voi toimia tai järjestää tilaisuuksia? Laita viesti heidi.huhtilainen@kiuru-

vesi.fi. Listaamme tiloja kaupungin nettisivuille. Lisätietoja: Heidi Huhtilainen, 

kulttuurisihteeri, p. 040 4848929 

 

Tervehdys Perhetupa Väkkärästä! Pyydämme sinua vastaamaan Ylä-Savon Ensi- ja turva-

kotiyhdistyksen Avopalvelutoimintaa koskevaan kyselyyn. Kysely kartoittaa yhteistyökump-

paneiden näkökulmaa toimintaamme ja yhteistyöhömme ja koskee viime vuotta, 2020. Ky-

sely on lyhyt, noin 5-6min. Vastaathan viimeistään 19.2. 

 

Savonetti- senioreille maksutonta henkilökohtaista digiopastusta älypuhelimesta, 

tabletista ja tietokoneesta.  

Kevään 2021 ohjaukset Tiistaisin klo 9.30 -11.00 kirjaston yläkerta.  Lue lisää täältä. 

Finfami- vanhemman varjosta verkkoryhmä Oletko elänyt lapsena perheessä, jossa van-

hemmalla on ollut mielenterveyden häiriö? Vaikuttaako kokemus nykypäivääsi? Miten hy-

väksyä kokemus osaksi itseä, mutta ei antaa sen määrittää itseään?  Lue lisää ja ilmoittaudu 

mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://mailchi.mp/969f537f8e34/tatu-ry-uutiskirje-12021?e=df23401da7
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1clOGg6UM0G_9jF2N2DUDyqb2dXehPdAjDhxYcSEgWVURUVCSTdFU0Y3VDlMN0FSSkYwMzZJTEk5QSQlQCN0PWcu
Lue%20lisää
https://www.finfamiep.fi/vanhemman-varjosta/

