
 

  
 

 

 

 

 

 

Ylä-Savon Vakan Maaliskuun uutiskirje  

             

 

Ylä-Savon Vakan kuulumiset 
 

Vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin monessa asiassa. Saimme helmikuun aikana 

Yhdistystalolle lisää kaappeja yhdistysten käyttöön. Tällä hetkellä vapaana on yksi lukollinen 

ja yksi lukoton kaappi. Yhdistyksille tarkoitetut kahvikorit löytyvät yhteistyösalista.Tarkoitus 

on lisätä kaappitiloja myös pankkiholveihin. Arkistotilat rakentuvat myös hiljalleen ja 

arkistossa on jo hyllyt koottuna. Torstaina 26.3. klo 12-14 järjestämme ohjeistus- ja 

neuvontatilaisuuden yhdistysten arkistoinnista. 

 

Siivoamme edelleen Iisalmen terveyskeskuksen aulassa olevaa yhdistysten ilmoitustaulua ja 

alkuvuodesta veimme sinne kaikki Yhdistystalolta löytyvät mainokset. Voitte viedä itse tai 

toimittaa yhdistystalolle mainoksia ilmoitustaululle vietäväksi. Muistutamme, että 

mainostamme yhdistysten puolesta tapahtumia ja ryhmiä facebookissa ja Vakan kotisivuilla. 

Toimita mainos meille ja pyydä mainonta apua. 

 

Ylä-Savon Vakan toiminta maaliskuussa: 

 

Yhdistystalo on avoinna tuttuun tapaan tiistaista-torstaihin klo 10-15:00. Muina aikoina 

yhdistysten käytössä. Toimintatunnit jatkuvat tiistaisin Yhdistystalolla klo 11-12. 

Maaliskuussa sisältöinä ulkoilua ja laskiaispullakahvit, hetki mielen terveydelle, hetki 

muistille sekä Hengitysyhdistyksen ohjaamaa neulontaa. Toimintatuntia voi tulla pitämään 

myös yhdistys/ yhdistyksen toimija, ota yhteys harriet.myllynen@ylasavonvakka.fi 

 

Yhdistysmessut Ylä-Savon ammattiopistolla 17.4.klo 10-14 

vielä ehdit ilmoittautua mukaan esittelemään omaa yhdistystoimintaa! Hanke tarjoaa 

messuille osallistuville yhdistyksille lounaan sekä materiaalin luoda yhdistyksen oma 

esittelykansio. Ilmoittaudu mukaan 3.4. mennessä maarit.mykkänen@ylasavonvakka.fi  

 

Ylä-Savon Vakan palveluohjaus Perhekeskus Onni&Ilonassa Pohjolankatu 

6, tiistaisin 9.3., 6.4.ja 4.5. klo 10-12. Onko perheessänne sairautta tai vammaa ja tarvitset 

tietoa yläsavolaisten vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistysten toiminnasta? 

Yhdistyksillä on laajasti tarjota tietoa sekä tukea. 

 

Yhdistysaamupala 11.3.2020 klo 9-11, aiheena mielenterveys. Tule aamupalalle ja 

kuulemaan paikallisesta mielenterveyden tuesta yhdistyksien parissa. 

Vapaaehtoisten hyvinvoinnin iltapala 2.4.2020 klo 17-18:30, Sonkajärvi, uusi 
Kunnantalo. Tule iltapalalle  ja tekemään itsellesi oma vapaaehtoisen voimataulu, ota hetki 
itsellesi omaa aikaa ja tapaa toisia vapaaehtoisia yli yhdistysrajojen .
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Kiuruveden pop up- yhdistystalo 25.3.2020 klo 10-15 Kulttuuritalo, Lähteentie 10 
klo 10-11 muistikummituokio, Tarja Kesälahti Pohjois-Savon muisti ry.Klo 12.30-15 
someapua, klo 16-18.30 Ideariihi.

Koulutusta yhdistystoimijoille Kiuruvedellä 10.3. klo 9-11 Kiuruveden 
kirjaston opintolukusali, ilm.viim.6.3.2020. Työkaluja mainontaan ja somen hyödyntämiseen 
yhdistystoiminnassa. harriet.myllynen@psmuisti.fi/ 044 0662721 

 
Sonkajärven pop up- Yhdistystalo 5.3 klo 10-11.30 Kirjasto, Rutakontie 21: 

Vakka-hankkeen Maarit ja Maaseudun turvahanke paikalla. Tule juttelemaan ja 

tutustumaan toimijoihin.  

 

Sonkajärven järjestökahvit 5.3.2020 klo 13-14.30 Mosaiikkitalo, Riston kabinetti, 

Koulutie 1. Sairaudet tuovat mukanaan monenlaisia kysymyksiä ja haasteita arkeen. 

Järjestökahvit tarjoavat ajankohtaisia alustuksia erilaisista aiheista sekä vertaisuutta selvitä 

arjen haasteista. Vieraana maaliskuun järjestökahveilla kuntohoitaja Marita Ålander ja 

teemana kuntoutuspalvelut ja apuvälineet. Järjestökahveilla mukana myös Vakka- Hankkeen 

Maarit Mykkänen. 

 

Tilanvaraajien infoilta 23.3.2020 klo 17-18.30. Aiheena Yhdistystalon kierrätysohjeet 

ja vieraana Mika Jauhiainen, Ylä-Savon Jätehuollosta. Jutellaan myös muista ajankohtaisista 

asioista. 

 

Yhdistyksissä tapahtuu 

Pohjois-Savon Muistiluotsi/Ylä-Savo 

Toimisto auki, Pohjolankatu 4, Yhdistystalo Vakka 
Iisalmi; tiistaisin klo 16.30-18 ja ke-to 10-12 
Ma 9.3. klo 13-14.30 Iisalmen muistikahvila, Yhdistystalo Vakka 
To 12.3. klo 14-15.30 Pielaveden Muistikahvila, Ikälän talo. 
Ma 16.3. klo 13-14.30 Vieremän Muistikahvila, Y-talo. 
Ke 18.3. klo 13-14.30 Kiuruveden Muistikahvila, Palvelukeskus Virranranta. Aiheena 
tulevaisuuteen varautuminen. 
To 19.3. klo 13-14.30 Varpaisjärven Muistikahvila, Palvelukeskus Orvokki, monitoimitila. 
Ma 23.3. klo13-14.30 Keiteleen Muistikahvila, Vanhustentalon kerhohuone. 
Ti 21.3. klo 10.30-12 Lapinlahden Muistikahvila, Lapinlahden työväentalo. 
Lisätietoja Tarjalta p.0440661238 tai tarja.kesalahti@psmuisti.fi 
 

HENGITELLÄÄN Ylä- Savon yhteinen uniapnearyhmä  

Aika: ti 31.3. klo 17:00 (Yhdistystalo Vakka) ja ti 28.4 klo 17:00 (Jussinpiha) 

Hengitellään- ryhmä on laajentanut toimintaa koskemaan kaikkia hengityssairaita ja  

heidän läheisiään. järj. Lapinlahden Hengitysyhdistys p.050 5429 342 ja Iisalmen  

Seudun Hengitysyhdistys p.044 559 2210 

Luento- ja keskustelutilaisuus harvinaisista keuhkosairauksista ja 

niiden omahoidosta 
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Aika: ke 4.3. klo 18:00 (Yhdistystalo Vakka). Tilaisuus sopii kaikille keuhkosairaille, heidän 

läheisilleen ja muille asiasta kiinnostuneille. Mukana hengitysliiton asiantuntija Marika 

Kiikala-Siuko. 

 

Pohjois-Savon Järjestöfoorumi Luottamus kuntoon, verkostoista voimaa! 

Aika: 28.3.2020 klo 10-16.00 Paikka: Kuopion kaupungintalolla (Tulliportinkatu 31) 

Tervetuloa järjestöjen, yhdistysten ja seurojen luottamushenkilöt, vapaaehtoiset, työntekijät 

sekä muut järjestöjen parissa työskentelevät! Järjestöfoorumi on kaikille Pohjois-Savon 

kunnissa toimiville järjestö- ja yhdistystoimijoille tarkoitettu avoin ja maksuton tilaisuus. 

Järjestöfoorumissa pääset tutustumaan järjestökentän ajankohtaisiin teemoihin ohjelman 

puheenvuoroissa sekä työpajoissa. Ilmoittaudu mukaan 23.3. mennessä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/61A585C79F6E54B3 

  

Savonetti: atk-ohjausta senioreille 

Aika ja paikka: 7.1-30.4.2020 tiistaisin klo 9.30-11 kirjastossa, torstaisin klo 10.00-11.30 atk-

luokassa kulttuurikeskuksella, ei ennakkoilmoittautumista. Ohjaus on maksutonta. 

 

Leijonaemot ry:n Iisalmen vertaistukiryhmä erityistä tukea 

tarvitsevien lasten vanhemmille  

Aika: 25.3.2020 klo 17:30-19:30.  Paikka: Yhdistystalo Vakka 

Ensin vieraana Sanna Leksis; puhevammaisten kommunikaatio ja sitten keskustelua 

aiheestaa parisuhteen hyvinvointi erityislapsiperheessä. 

Voit tulla seuraamaan vertaistukiryhmän toimintaa ja tiedotusta myös facebookissa: 

https://www.facebook.com/groups/1121438631398038/ ja 

https://leijonaemot.fi/tapahtuma/3403-2018-02-14/2019-11-13/ 

 

Iisalmen kehitysvammaisten Tuki ry:n tupaillat 

Aika: 2.3.2020 klo 18 Paikka: Louhentupa, Kirkonsalmentie 29 

Tupaillassa herkutellaan laskiaispullilla ja halutessasi voit tehdä itsellesi ”minä olen tärkeä”-

valokuvakehyksen tai sitten vain nauttia mukavasta seurasta. 

 

Oletko joutunut kokemaan henkistä väkivaltaa lähisuhteessasi? 

Aika: 18.3, 15.4, 20.5 ja 17.6 klo 18-19.30 Paikka: Yhdistystalo Vakka 
Tarvitsetko tukea asian käsittelemisessä? Vertaistuki auttaa selviytymään. Ryhmä on 
tarkoitettu aikuisille henkisen väkivallan uhreille. Tukena matkalla kohti selviytymistä. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse: iisalmi@narsistienuhrientuki.fi 
 

Iltapäiväkahvit Yhdistystalo Vakassa 

Aika: 16.3. klo 14-15.30 
Teema: keskustelua kroonisesta kivusta ja siitä miten vertaistuella ehkäistään syrjäytymistä) 
Mukana kahveilla Suomen Kipu ry:n Iisalmen kerho. 
 

Näkövammaiset kokoontuvat Iisalmen seurakuntatalolla Ilvolankatu 14b. Kerho 

kokoontuu joka toinen tiistai klo 12 ja kestää noin puolitoista tuntia. Kerhon alussa on 

hartaushetki ja pientä tarjoilua. Kerhossa vierailee mm. näkövammaistyön asiantuntijoita, 

teemme retkiä ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista. Teemme yhteistyötä Pohjois-

Savon Näkövammaiset ry:n kanssa. Kevään 2020 näkövammaisten kerho kokoontuu: 10.3., 

https://www.facebook.com/groups/1121438631398038/
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24.3., 7.4. klo 10 vietämme diakoniatyön kerhojen pääsiäiskirkkoa, 21.4. ja 28.5. on 

diakoniatyön kerhojen kevätretki  

 
FinFami ry 

Keskustelutukea psyykkisesti oireilevien tai sairastavien omaisille ja läheisille: 

Omaistyöntekijä on tavattavissa ajanvarauksella Iisalmen aikuispsykiatrian poliklinikalla 

Riistakatu 23, 3. krs. sovitusti 5.3, 2.4 ja 7.5 (kaikkina päivinä klo 16-19). Lisätietoja ja 

ajanvaraukset omaistyöntekijä Johanna Björn p. 040 060 3407 tai johanna.bjorn@omary.fi 

Suljettu vertaisryhmä omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti. 

Aika: Aina torstaisin 5.3, 2.4 ja 7.5 klo 12.30-14.30 Paikka: Yhdistystalo Vakka 

 

Iisalmen srk /Lähetyksen käsityöpiirit toimivat seuraavasti: 
Maanantaisin: Iloa ja kauneutta -käsityöpiiri Lähetyskirpun alakerta klo 10-12. 

Keskiviikkoisin: Lippuniemen käsityöpiiri, Lippuniemen seurakuntakodilla klo 12-14. 

Käsityöt myydään nimikkolähettien työ tukemiseen, Lähetyskirpulla.  

Käsityöpiirit ottavat myös tilaustöitä vastaan kuten neuleet ja korjausompelut 

(Lähetyskirpulla). Tervetuloa kaikki lähetyksen ja käsitöiden ystävät mukaan toimintaan! 

Yhteyshenkilöt: Leena Niskanen ja Pirjo Piippo.  

 

Hyvinvointilomat- tuettujen lomien esittely Yhdistystalolla 18.3. 

Tule kuulemaan mahdollisuudesta hakea itsellesi/perheellesi tuettu loma. 

Pohjois-Savon syöpäyhdistys /Hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta 

Äidin tai isän syöpään sairastuminen herättää huolta ja monenlaisia mietteitä myös lapsissa. 

Tule tapaamaan muita perheitä ja löytämään voimavaroja yhdessä tekemisen kautta! 

Perhepäivä järjestetään kolmella paikkakunnalla lapsiperheille, joissa vanhempi sairastaa 

syöpää: 14.3. Iisalmi 21.3. Kuopio 25.4. Varkaus klo 9-15. Lisätietoa ja sitovat 

ilmoittautumiset Sari Nousiaiselle viikkoa ennen tapahtumaa lounastarjoilun järjestämiseksi: 

puh. 044 7497 533 sari.nousiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi 

 

Pohjois-Savon syöpäyhdistys / uusia saattohoidon vapaaehtoisia 
sairastuneiden ja heidän läheistensä tueksi. Voit tarjota kiireetöntä läsnäoloa ja tuoda 
virikkeitä arjen elämästä. Saattohoidon vapaaehtoisena voit toimia Iisalmessa, Kuopiossa tai 
Varkaudessa. Ilmoittautumiset anne.rautiainen@pohjoissavonsyopayhdistys.fi p.044 523 
6996 Vertaistukihenkilönä kuuntelet, keskustelet ja jaat kokemuksia sairauden 
aiheuttamassa elämänmuutoksessa. Ilmoittautumiset 
virpi.nissinen@pohjoissavonsyopayhdistys.fi p. 040 733 4737. Koulutuspäivät Kuopiossa 24.-
25.3. ja 4.4. (Matkat korvataan kauempaa tulijoille) Hae viimeistään 10.3. 
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Uutiskirjeen tilaus 

Uutiskirje ilmestyy joka kuukauden ensimmäisellä viikolla. Jos haluat uutiskirjeeseen yhdistyksesi 

ajankohtaisia asioita – ilmoita niistä edellisen kuukauden viimeiseen päivään mennessä, 

osoitteeseen harriet.myllynen@ylasavonvakka.fi 

Tiedoissa ilmoita mahdollisimman selkeästi ja lyhyesti TAPAHTUMAN NIMI, AIKA, PAIKKA, 

YHTEYSHENKILÖ JA NETTISIVU MISTÄ LISÄTIETOA. 

Uutiskirjeen voit tilata/peruuttaa ilmoittamalla nimesi, yhdistyksen ja  sähköpostiosoitteen 

Maaritille maarit.mykkanen@ylasavonvakka.fi 

Kirjettä saa vapaasti jakaa omissa verkostoissa  

Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta www.ylasavonvakka.fi 

 


