
 

  
 

Ylä-Savon Vakan Tammikuun 

        uutiskirje  
             

Ajankohtaista Ylä-Savon Vakan 

toiminnassa 
 

Yhdistystalo on avoinna tiistai-torstai klo 10-15:00 välisen ajan 7.1.2020 lähtien. 

Lisätietoa syksyn ohjelmasta Facebookista ja www.ylasavonvakka.fi  

 

Vuoden 2020 tilavaraukset: Muistutamme vammais-, potilas- ja 

kansanterveysyhdistyksiä tekemään tilavaraukset aina mahdollisimman hyvissä ajoin 

etukäteen. Useat illat ovat kysyttyjä ja haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden 

kokoontua itselle sopivana päivänä. Jos päivässä on päällekkäisvarauksia, ole 

yhteydessä Harrietiin ja me Yhdistystalolla järjestelemme niin, että jokainen löytää 

vapaan ajan varaukselle. 

 

Hyvinvointitarjotin: Ylä-Savon Vakan työntekijät käyttävät työssä apuvälineenä 

tarjotinta, kun ohjaamme asiakkaita paikallisten yhdistysten toiminnan piiriin. 

Hyvinvointi-tarjottimesta lisätietoa voit katsoa hyvinvointitarjotin.fi.  

 

Vapaaehtoistyö.fi-sivusto: Ilmoittelemme Vapaaehtoistyö.fi-sivustolla 

vapaaehtoistyöstä ja ohjaamme sitä kautta tulevia vapaaehtoisia yhdistysten 

vapaaehtoistoimintaan. Ilmoita maarit.mykkanen@psmuisti.fi, jos yhdistyksessäsi on 

avoinna vapaaehtoistehtäviä- ilmoitamme niistä sivustolla puolestasi.  

 

Terveyskeskuksen ilmoitustaulut: Terveyskeskuksen aulassa on yhdistysten 

mainoksille ilmoitustaulu. Ylä-Savon Vakka siivoaa jatkossa taulun säännöllisesti. 

Voitte viedä itse tai toimittaa yhdistystalolle mainoksia ilmoitustaululle vietäväksi. 

Ylä- Savon SOTE:n valotaululta on ohjaus ilmoitustaululle ja Ylä- Savon Vakkaan, josta 

palveluohjaamme yhdistysten toimintaan.  

 
Otamme vastaan lahjoituksia: Yhdistystalolle tarvitaan erityisesti mikro, vedenkeitin, 

arkistointiin hyllyjä (puisia ja metallisia), pieniä pöytiä ja hyllyjä ja kukkia.  

Lahjoitamme eteenpäin: 3 toimistotuolia 

 

Yhdistystoimijoilla on mahdollisuus varata Yhdistystalon keittiöstä löytyviä 

työskentelynurkkauksia lyhytaikaiseen työskentelyyn. Tee varaus varauskalenteriin 

(työpiste ja kellonaika). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Toiminta Yhdistystalolla  

 
Yhdistysaktiivien kehittämispäivät 
Aika: 9.1 klo 10-15.00  

Paikka: Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 4 

Ohjelma:  

klo 10-12: Ylä-Savon Vakan ja yhdistysten vuosisuunnitelmien yhteensovittaminen- 

Suunnitellaan yhdessä Yhdistystalon toimintaa 

klo 12-13 Omakustanteinen ruokatauko  

klo 13-15 Työkaluja yhdistysten toiminnan suunnittelun ja kehittämisen 

helpottamiseen I lmoittautumiset ja päivän ohjelmaa koskevat tarpeet ja toiveet 8.1 

mennessä maarit.mykkanen@psmuisti.fi 

 

Yhdistys-aamupala 
Aika: ke 15.1.2020 klo 9-11.00 

Paikka: Yhdistystalo Vakka 

Teemana omaishoito.Tule mukaan yhdistysaamupalalle kuulemaan tietoa 

omaishoidon teemalla paikallisten yhdistysten toiminnasta! Tarjolla maksuton 

aamupuuro ja kahvia. Yhdistysaamupala on aina avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Yhdistysaamupalat ovat myös sote-ammattilaisille hyvä tilaisuus saada tietoa 

järjestöjen toiminnasta. 

 

Yhdistysten hyvä hallinto-koulutus 
Aika: 15.1.20 klo 17.00 - 20.00 
Paikka: voit osallistua etänä tietokoneen avulla 
Koulutuksessa käydään läpi mm. 
-mitä minun hallitukseni jäsenenä pitää tietää, että voin toimia oikein yhdistyksen 
hallituksessa 
-yhdistystoiminnan perusteet (lait ja yhdistyksen säännöt) 
-toimintasuunnitelma ja talousarvio 
-hallituksen vastuut ja velvollisuudet 
-kokoukset. 

Koulutus sopii niin uusille kuin vanhoille hallituksen jäsenille. Osallistujilla on 
mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä, joita toivoo koulutuksessa käsiteltävän, 
laittamalla niitä osoitteeseen info (AT)warikko.fi 
Kysy lisää ja ilmoittaudu 8.1.2020 mennessä: 
info (AT) warikko.fi tai ilmoittautumislomakkeen kautta. Koulutuksen järjestää 
Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry. Kouluttajana toimii Merja Kaija 
Pohjois-Savon Kylät ry:stä. 

 

 

mailto:maarit.mykkanen@psmuisti.fi
https://www.yhdistystalowarikko.fi/tapahtumat-ja-ilmoittautumiset/ilmoittautumiset/#token-204817


 

  

 

ATK- ja nettiaputunnit 

Aika: 16.1 klo 13-15:00  

Paikka:Yhdistystalo Vakka,Pohjolankatu 4  

ATK- ja nettiaputunnit, S@vonetin kouluttajat 

 

Vapaaehtoisten Hyvinvoinnin iltapala 
Aika: 27.2.2020 klo 17:00-18:30 

Paikka: Yhdistystalo Vakka 

Ryhmä on tarkoitettu eri yhdistysten vapaaehtoisille. Tule ryhmään jakamaan 

vapaaehtoistoiminnan ilot ja surut kahvittelun lomassa. Voit tulla myös tuomaan 

toiveitasi koulutuksesta tai vapaaehtoistoiminnan tukemisen tarpeista. Keskustelua 

vetää Ylä-Savon Vakka-hankkeen Harriet Myllynen. 

 

Toimintatunnit 
Aika: tiistaisin klo 11-12 alkaen 14.1.2020 

Paikka: Yhdistystalo Vakka 

Tule mukaan toimintaan!Toimintatuntia voi tulla pitämään myös yhdistys/ 

yhdistyksen toimija, ota yhteys harriet.myllynen@psmuisti.fi 

 

Walk In- tapahtuma 
Kutsu Kohderyhmä: sote-ammattilainen  

Aika: 21.1. klo 15-17  

Paikka: Yhdistystalo Vakka 

Ylä-Savon sote-järjestöt kutsuvat Teidät tutustumaan faktoihin, toimintaan, 

tyyppeihin sote-järjestöissä. Te sote-ammattilaiset olette avainasemassa ohjaamassa 

kuntalaisia sote-järjestöjen toimintaan. Tulkaa tutustumaan minne tukea ja 

toimintaa tarvitsevia kuntalaisia voi ohjata! Ilmoittautuminen 14.1. mennessä! 

www.pohjoissavonveke.fi/ilmoittautuminen/ tai puh. 044 736 8742 Hanna Tervo, 

puh. 044 714 3772 Susanna Kähkönen. Muista ilmoittaa mahdolliset erityis-

ruokavaliot ja ruoka-aineallergiat! Sote-järjestöt esillä· Tasatunneittain klo 15 ja 16 

Vakka- ja Hyvinvointitarjotin-infot· Tarjolla runsas salaattipöytä. Paikalliset vammais-, 

potilas- ja kansanterveysyhdistykset HUOMIO! Tulkaa esittelemään yhdistystenne 

toimintaa tapahtumaan! Yhdistys, ilmoittaudu esille maarit.mykkanen@psmuisti.fi 

tai puh.0440661228. 

 

Toiminta Ylä-Savon kunnissa 
 

Hanke jalkautuu Ylä-Savon kuntiin olemassa oleviin ryhmiin ja yhdistystoimijoiden ja 

kuntalaisten kohtaamispaikkoihin vuoden 2020 alusta. Ehdota vierailua kuntaasi, 

maarit.mykkanen@psmuisti.fi 

 

Kiuruveden pop up- Yhdistystalo 
Aika: 

http://www.pohjoissavonveke.fi/ilmoittautuminen/
mailto:maarit.mykkanen@psmuisti.fi
mailto:maarit.mykkanen@psmuisti.fi


 

  

23.1 klo 10-12.30: Tietoa Ylä-Savon Vakka-hankkeesta, tule moikkaamaan hankkeen 

toimijoita! klo 13-15: Yhdistysten kyselytunti, Kysymyksiin vastaamassa ja 

keskustelemassa Kiuruveden kaupungin kulttuurisihteeri Heidi Huhtilainen ja  

Kiuruveden kansalaisopiston rehtori Maija-Leena Kemppainen (aiheena 

digipalveluiden tarjoaminen) 

Paikka: Kulttuuritalo, Lähteentie 10 

  

 

Sonkajärven pop up- Yhdistystalo 
Aika: 29.1 klo 17.30-20.00: Ylä-Savon Vakan Ideariihi Kylä- ja yhdistysparlamentissa 

Paikka: Kirjasto, Rutakontie 21 

 

Sonkajärven järjestökahvit 
Aika: torstaina 6.2.2020 klo 13-14.30. 

Paikka: Sonkajärvi,Mosaiikkitalo,Riston kabinetti,Koulutie 1. 

Kaikille avoin kohtaamispaikka. Sairaudet tuovat mukanaan monenlaisia kysymyksiä 

ja haasteita arkeen. Järjestökahvit tarjoavat ajankohtaisia alustuksia erilaisista 

aiheista sekä vertaisuutta selvitä arjen haasteista. Vieraana Potilasasiamies Raija 

Autio, joka kertoo omasta tehtävästään sekä omakannasta ja siihen tulevista 

muutoksista.  

 

Ajankohtaista yhdistyksissä 

 

Liity halutessasi UKK-instituutin kaatumisen ehkäisynverkostoon:  
https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/kaatumistenehkaisynverkosto  

Verkoston kautta saat ajankohtaista tietoa kaatumisten ehkäisystä, siihen liittyvistä 

tapahtumista ja koulutuksista sekä tuotetusta materiaalista. Ensimmäinen maksuton 

kaatumisten ehkäisyn verkoston koulutuspäivä järjestetään ti 21.1.2020 klo 12 – 

16 verkkotapaamisena. Aiheina mm. motivoiva haastattelu kaatumisten ehkäisyssä, 

miten uusi liikkumisen suositus huomioi kaatumisten ehkäisyn, hyvät alueelliset 

käytännöt ja verkkomateriaalit työn tueksi. Lopullinen ohjelma julkaistaan ja 

ilmoittautumislinkki päivään avataan 18.12. Tästä ilmoitetaan samana päivänä 

ilmestyvässä verkostokirjeessä. Markkinoithan tilaisuutta omassa kunnassasi ja kerää 

kuulijoita laajemmin omalta alueeltasi yhteen vaikkapa yhteiseen ”kisastudioon”. 

Lisätietoja: puh. 050 3730 271 | tanja.kulmala@ukkinstituutti.fi 

 

Kuopion seudun psoriasisyhdistyksen  

Aika: 21.1.2020 klo 18.00 –  

Paikka: Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 4, Iisalmi.  

Ylä-Savoon on perustettu oma ryhmä nimellä Iipsori. Tule tutustumaan ryhmään ja 

kahvittelemaan! Lisätietoja saat soittamalla Helvi Pitkäselle, p. 040 4114941. 

 

 

https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/kaatumistenehkaisynverkosto
mailto:tanja.kulmala@ukkinstituutti.fi


 

  

HENGITELLÄÄN Ylä- Savon yhteinen uniapnearyhmä  

Aika: ti 28.1 klo 17:00 (Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 4 Iisalmi), ti 25.2 klo 17:00  

Lapinlahden Jussinpiha (Juhani Ahon tie 8, Lapinlahti), 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 Iisalmen  

Seudun Hengitysyhdistys p.044 559 2210 

 

Iisalmen seudun kuulo ry:n kevätkokous 5.2. klo 17 Yhdistystalo Vakassa 

 

Savonetti: atk-ohjausta senioreille, 7.1.-30.4.2020 

Ohjaukset 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: kerran kuussa. Seuraava ryhmä 29.1.2020. klo 17:30-19:30.  

Paikka: Yhdistystalo Vakka 

Voit tulla seuraamaan vertaistukiryhmän toimintaa ja tiedotusta myös facebookissa: 

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

Paikka: Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 4. https://leijonaemot.fi/tapahtuma/3403-

2018-02-14/2019-11-13/ 

 

 

Oletko joutunut kokemaan henkistä väkivaltaa lähisuhteessasi? 

Aika: 20.2, 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 

 

 

Ylä-Savon Veturi 
Teemahanke Into tarjoaa yhdistyksille, urheiluseuroille tai muille yleishyödyllisille 

yhteisöille mahdollisuuden lähteä opintomatkalle Suomeen tai toiseen EU-maahan 

Veturin rahoituksen avulla. Oma-rahoitusosuus vain 20 %. Hakuaika 29.2.2020 

mennessä. HAKUOHJEET JA LOMAKKEET: WWW.YLASAVONVETURI.FI 

Hanketoiminta/teemahankkeet LISÄTIETOJA ANTAA HANKENEUVOJA EVELIINA MARKKANEN 

040 567 2760 eveliina.markkanen@ylasavonveturi.fi 

 

https://www.facebook.com/groups/1121438631398038/
mailto:eveliina.markkanen@ylasavonveturi.fi


 

  

 

Hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta: Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään 

jossain vaiheessa elämäänsä. Syöpään sairastuminen koskettaa myös sairastuneen läheisiä 

ja haastaa vanhemmuutta sekä perheen arkea. Monet vanhemmat kaipaavat tukea 

syöpään sairastumisen käsittelyyn itselleen ja perheen kesken. Äidin tai isän syöpään 

sairastuminen herättää huolta ja monenlaisia mietteitä myös lapsissa. Pohjois- Savon ja 

Pirkanmaan syöpäyhdistysten yhteisessä kehittämisprojektissa (2019- 2020) selvitetään 

tuen tarpeita lapsiperheissä, joissa vanhempi sairastaa syöpää ja kehitetään näihin 

tarpeisiin vastaavia palveluita.  

Ota yhteyttä:  

Sari Nousiainen 

perhetyön koordinaattori 

puh. 044 7497 533 

sari.nousiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi” 

  

FinFami ry 
Keskustelutukea psyykkisesti oireilevien tai sairastavien omaisille ja läheisille: 

Omaistyöntekijä on tavattavissa ajanvarauksella Iisalmen aikuispsykiatrian poliklinikalla 

Riistakatu 23, 3. krs. sovitusti 15.1 (klo 14-16.00), 21.1 (klo 12-14), 6.2, 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 6.2, 5.3, 2.4 ja 7.5 klo 12.30-14.30 

Paikka: Yhdistystalo Vakka 

 

Ylä-Savon alueella tapahtuu 
 

Ylä-Savon kunnissa toimiviin yhdistyksiin voit tutustua täältä. Ylä-Savon Vakka-hanke 

kokoaa vuoden 2020 aikana Yhdistyskansion (lyhyesti tietoa alueen yhdistyksistä) 

jaettavaksi julkisille toimijoille odotusauloihin yms.  

Pohjoissavolaiset-sivustolta löytyy myös alueen tapahtumista tietoa. Tilaa Sakke-hankkeen 

uutiskirje omaan sähköpostiin täältä. 

 

Uutiskirjeen tilaus 
 

Uutiskirje ilmestyy joka kuukauden ensimmäisellä viikolla. Jos haluat uutiskirjeeseen 

yhdistyksesi ajankohtaisia asioita – ilmoita niistä edellisen kuukauden viimeiseen päivään 

mennessä, osoitteeseen harriet.myllynen@psmuisti.fi 

Uutiskirjeen voit tilata/peruuttaa ilmoittamalla nimesi, yhdistyksen ja  sähköpostiosoitteen 

Maaritille (puh. nro 0440661228, maarit.mykkanen@psmuisti.fi) 

Kirjettä saa vapaasti jakaa omissa verkostoissa!  

mailto:johanna.bjorn@omary.fi
https://www.pohjoissavolaiset.fi/toimintaa-ja-tukea-kansalaisille/kunnittain/
http://www.pssotu.fi/sakke.html
mailto:maarit.mykkanen@psmuisti.fi
mailto:maarit.mykkanen@psmuisti.fi

