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Ylä-Savon Vakan kuulumiset 
 

Ylä-Savon Vakan jo vakiintunut yhteistyö ja toiminnot jatkuvat vahvana syksyn muu-

toksista huolimatta. Huomioi erityisesti muuttuneet yhteystiedot asioidessasi Ylä- 

Savon Vakkaan. 

Toiminnasta vastaa vuoden loppuun saakka järjestösuunnittelija  

Harriet Kiuru (ent.Myllynen), ja hankkeen vastaavan tehtäviä jaamme Pohjois- Savon Muisti 

ry:n toiminnanjohtaja Eija Rytkösen kanssa. Aula- emännän tehtävässä aloitti Minna Laak- 

Ronkainen 9.9.2021. Minna hoitaa nyt tilanvarausasiat ja muut tiloihin liittyvät asiat Yhdis-

tystalo Vakassa, joten olkaa Minnaan yhteydessä ensisijaisesti näissä asioissa. Toivotamme 

Minnan lämpimästi tervetulleeksi Ylä- Savon Vakan joukkoon! 

 
Hei kaikille. Olen Minna Laak-Ronkainen Iisalmesta.   Työskentelen Ylä-Savon Vakan yhdis-

tystalolla aulaemäntänä, vuoden 2021 loppuun. Talo on tuttu Vakan alkuajoilta, jolloin olin 

Pohjois-Savon Muisti ry.ssä toimistoapulaisena. Tuolloin toimisto sijaitsi vielä Linja-auto-

asemalla, nykyiset tilat ovat paljon toimivammat.  Viihdyn työssä, jossa ollaan lähellä ih-

mistä. Vapaa-ajalla viihdyn perheen parissa, perheeseen kuuluu tytär ja puoliso. Luonnossa 

liikkuminen on minulle hyvä vastapaino arkeen, pidän myös käsillä tekemisestä ja tyttären 

kanssa askarrellaan mielellään erilaisia koruja yms. Eläimet ovat lähellä sydäntäni, ei mikään 

ole parempaa kuin kotiin mennessä ovella on vastassa yhtä hännänhuisketta. 

 

Yhdistystalo Vakka on avattu. Ovi on lukittuna talon ollessa suljettuna tai työntekijän ol-

lessa yksin paikalla. Suosittelemme edelleen kasvomaskien käyttöä. Taloon tullessa kädet 

voi puhdistaa käsihuuhteella eteistiloista löytyvällä käsihuuhteella. Tarjoilua voidaan kui-

tenkin järjestää turvavälit huomioiden.  

 

Syksyn aikana saat edelleen henkilökohtaista ohjausta tarvittaessa. Ohjausta voit pyytää 

niin yhdistystoimijana, yhdistyksen aktiiviporukalle kuin hallitusväelle yhdistystoiminnassa 

esiin nouseviin haasteisiin. Yhdistystalo Vakassa voi vierailla arkisin klo 10-14. Jos haluat 

henkilökohtaista ohjausta Harrietilta, sovi silloin aika käynnillesi. Minna ottaa vastaan Yh-

distystalolle tulijat tilanvarauspisteellä, ja hoitaa nyt pääosin myös tiloihin liittyvät asiat 

kanssanne. Tilanvarauksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä siis Minnaan, p.044 

0661228. Yhdistystalo Vakassa toimiva Muistiluotsi ja sen työntekijä Salla Säisä on tavatta-

vissa arkisin klo 9-12. Uusimman koronaohjeemme löydät nettisivuiltamme. 

 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/ylasavonvakka.kotisivukone.com/Koronaohje_31.5_saakka.pdf
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Yhteisötaideteosta tehdään pareittain.  Kaipaan edelleen kolmea paria eri yhdistyk-

sistä. Voit käydä tutustumassa teokseen täällä Vakassa, ja kertoa, jos voisit olla osa 

teosta. Tule mukaan viemään teos valmiiksi! 

 

Ylä- Savon Vakka voi tehdä yhdistyksellenne esittelyvideoita jaettavaksi eri yhteyk-

sissä. Videoita voitte hyödyntää yhdistyksen markkinoinnissa ja videoiden avulla korvataan 

hieman näkyvyyden menetystä useilla messuilla ja tapahtumilla, joita olemme joutuneet 

perumaan. Me Vakassa jaamme teidän tekemiänne videoita myös sosiaalisessa mediassa ja 

oppilaitosten käyttöön.  

Videokampanjasta lisää.Huomio: et tarvitse välttämättä kuvia yhdistyksen toiminnasta, ota 

yhteyttä Harrietiin ja voimme tehdä yhdistyksesi esittelyvideon video-ohjelman valmiilla 

kuvilla. 

 

Ylä-Savon Vakan uutiskirjeen tilaaminen 

Uutiskirje ilmestyy seuraavan kerran 15.12.2021 

Voit tilata/peruuttaa uutiskirjeen osoitteesta harriet.kiuru(AT)ylasavonvakka.fi 

 

 

Kokemustoimijamessut 29.10. klo 9-12 

Tietoa kokemustoiminnasta:kokemustoimijoiden tarinoita, vinkkejä tuleville sosiaali- ja ter-

veysalan ammattilaisille sekä hyviä kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Katso lisää tästä ja tule mukaan. 

 

Yhdistystoiminnasta tiedottaminen Ylä- Savon Soten digitaalisilla näytöillä 

Järjestö/ yhdistys! Haluatko tiedottaa toiminnastasi Ylä- Savon Soten digitaalisilla näytöillä? 

Ylä- Savon Sote tiedottaa omasta ja sote-alan järjestöjen toiminnasta digitaalisilla näytöillä 

eri pisteissä. 

Toimita mainos JPEG/ JPGmuodossa marika.latti(AT)ylasavonsote.fi, tarvittaessa lisätietoja 

ja neuvoja mainoksen tekemiseen Harriet Kiuru /harriet.kiuru(AT)ylasavonvakka.fi.  

Katso lisää tästä ja tule mukaan. 

 

Syyslomaviikolla 18.- 22.10. Vakan Harriet ja Minna ovat paikalla normaalisti. Viikon 

43 ( 25.-29.10) Harriet viettää syyslomaa eikä ole tavoitettavissa. Perjantaina 12.11. Yhdis-

tystalo Vakka on suljettuna henkilökunnan viettäessä TYHY-päivää Kuopiossa. 

 

 

 

Ajankohtaisia asioita 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:bb66863b-9903-41a6-9249-2bd7868f88c1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:0db10aa4-f04e-4a9a-8f9a-84f3c4de4646
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:7235bd2e-2090-4df2-8119-e513fd901812
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Joko olet käynyt tutustumassa nettisivuiltamme löytyvään yhdistysten toiminnan tie-

dottamisen Yhdistysten uutiset-palstaan? Lisäämme tänne teiltä tulevia mainoksia ja ta-

pahtumia. Muista laittaa viestiin myös nettilinkki, josta alkuperäinen mainos löytyy. Tei-

dän ei siis tarvitse enää ilmoittaa toiminnastanne uutiskirjeessä vaan lisäämme tapahtumat 

automaattisesti nettisivuille, kun niistä meille ilmoitatte. Tiedotamme mielellään kaikista 

yhdistyksesi tapahtumista nettisivuillamme! 

 

Työelämään tutustumassa kaksi 9.luokkalaista tyttöä Yhdistystalo Vakassa 8.-

12.11.2021. Jos haluat saada näkemystä nuorten ajatuksista keskustelemalla, tervetuloa 

piipahtamaan heidän juttusilleen! 

 

Joulukuun Porinapiiriä vietetään Vakassa teemalla Vammaisten päivä. Otamme mie-

lellämme mukaan vielä toimijan, jolla ajatusta teemaan liittyen. Mukana päivässä jo 

Pohjois- Savon Näkövammaiset ry:stä Saija Vornanen ja opaskoira Isla. 

 

Ilmoittautuminen Ylä- Savon Vakan toimintaan ja tapahtumiin ensisijaisesti Ylä- Savon 

Vakan nettisivujen kautta kohdasta tapahtumakalenteri – ilmoittautuminen katso tästä.  

 

 

 

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. Seuraava verkos-

ton kokous tiistaina 2.11. klo 8-9.30. Ilmoittaudu mukaan Harrietille. 

 

Nuorten osallisuus – verkosto 

On kokoontunut muutamia kertoja vuoden aikana, ja suunniteltua toimintaa ovat rajoitta-

neet  voimakkaasti koronapandemian vaikutukset. Verkosto on toistaiseksi lepotilassa, 

mutta ideoita nuorten osallisuuteen järjestötoiminnassa voi kertoa Harrietille, ja tavataan 

toteutuksen merkeissä tarvittaessa. 

 

 

 

 

  

Ylä- Savon Vakan työryhmät 
 

https://www.ylasavonvakka.fi/uutiset.html
https://www.ylasavonvakka.fi/lomake.html?id=44480
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Mukavaa, kaikille avointa toimintaa 
 

 

Ylä- Savon Vakan porinapiiripäivä teemalla Omaishoito perjantaina 26.11. klo 10-15 

Yhdistystalo Vakassa 

Klo 10-12 sekä klo 14-15 tarjolla pientä purtavaa ja mahdollisuus keskustella omaishoitoon 

liittyvistä asioista, klo 12-14 ohjelmallinen keskustelutilaisuus, jota ohjaa Ylä- Savon Omais-

hoitajat ry:n Johanna Nikonen. 

 

Ylä- Savon Vakan porinapiiri teemalla Vammaisten päivä maanantaina 13.12. klo 12-

14 Yhdistystalo Vakassa 

Ohjelma tarkentuu myöhemmin, seuraa Ylä- Savon Vakan toimintoja tapahtumakalenteris-

tamme! 

 

Kiuruveden Varapäreen Luovuuden Iltamat 

Kiinnostaisiko sinua kokeilla erilaisia luovuuden menetelmiä? Nyt olisi mahdollisuus päästä 

kokeilemaan!  

Iltamat kokoontuu Varapäreellä (koulukkaantie 3, Kiuruvesi) noin kerran kuussa.  

Torstai 4.11. klo 16-18 

Torstai 2.12. klo 16-18 

Ensimmäisillä kerroilla luvassa on luovaa maalaamista! Osallistuminen on maksutonta ja 

mukaan tarvitset vain ripauksen kokeilumieltä! Välineet ja materiaalit tulevat meiltä!  

Lisätietoja Titta: p. 044 491 81 63 

Sonkajärven juttu! 

 

Iisalmen Invalidit ry:llä on paljon erilaista toimintaa tänä syksynä, mm. lauluillat,vesi-

jumppa, keilavuoro sekä tehdään käsin- kerho. Katso lisätietoja Ylä- Savon Vakan Yhdis-

tyksissä tapahtuu- palstalta tai https://www.iisalmeninvalidit.fi/ . 

 

Varpaisjärvitalolla kaikille avointa toimintaa  

Katso lisätietoja https://lastu.fi/varpaisjarvi-talo/ . 

 

Vanhempi - Huomaa hyvä itsessäsi ja löydä vahvuutesi vanhempana 8.11. klo 17-

18.30 - verkkoluento 

Katso lisää täältä ja ilmoittaudu mukaan. 

 

 

https://www.iisalmeninvalidit.fi/
https://lastu.fi/varpaisjarvi-talo/
http://www.perheentalo.fi/fi/nw/16858/vanhempi+-+huomaa+hyv%C3%A4+itsess%C3%A4si+ja+l%C3%B6yd%C3%A4+vahvuutesi+vanhempana+8.11.+klo+17-18.30+-+verkkoluento.html
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Ikäihmisten kohtaamispaikka Sonkajärvellä 

Perheentalon toiminnan yhteydessä järjestämme uutena toimintana Ikäihmisten kohtaa-

mispaikan joka toinen perjantai klo 12-13.30. Paikkana Sonkajärven Liikuntahalli (Nuoriso-

tila Kasperi) 

Ohjelmassa yhdessä tekemistä lapsiperheiden kanssa klo 12-13 ja ikäihmisten päiväkahvit 

klo 13. 

(kokoontumiset: 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 17.12) 

 

  

Koulutus 

 

Ylä- Savon Vakan marraskuun koulutus torstaina 11.11. klo 12-14. katso lisää tästä ja il-

moittaudu mukaan. 

 

e- Ystäväpiiri- ohjaajakoulutus Itä- Suomen alueella 

Etäkoulutuspäivät ovat verkossa Teams-alustalla 27.1., 3.2., 3.3., 7.4. ja 12.5.2022. Koulutuk-

seen osallistuvat ohjaavat koulutuksen aikana parityönä omaa Ystäväpiiri-ryhmää paikka-

kunnallaan joko lähitapaamisina (koronatilanteen salliessa) tai verkossa eYstäväpiiri-ryh-

mänä kolmen kuukauden ajan (12 kokoontumiskertaa). Koulutukseen hakeudutaan ja osal-

listutaan yhdessä ohjaajaparin kanssa. Ystäväpiiri-koulutuksen haku on parhaillaan avoinna 

ja päättyy 17.12.2021:  

Mukaan haetaan täyttämällä ilmoittautumislomake verkkosivuillamme tai ottamalla yh-

teyttä Itä-Suomen alueohjaaja Minna Partaseen. Paikat täytetään hakujärjestyksessä, ja 

koulutukseen hakeutuneet ohjaajaparit haastatellaan.  

 

  

Vapaaehtoisten toiminta  
 

 

Kaikkien vapaaehtoisten virkistysilta teemalla Oman kehon palapeli Iisalmen seura-

kuntatalolla 27.10. klo 16-18, katso lisää tästä ja ilmoittaudu mukaan. Illan järjestävät yh-

teistyössä Ylä- Savon Vakka, Ylä- Savon Sote sekä Pohjois-Savon syöpäyhdistys. 

 

Ylä- Savon Vakkaan esitettiin toive vapaaehtoisten ryhmästä, jossa vapaaehtoiset pääse-

vät pääsevät tutustumaan toisiinsa ja jakamaan omia kokemuksiaan ja tunteitaan vapaaeh-

toisuudesta. Ryhmän toinen tapaaminen on Teams- yhteydellä / Yhdistystalo Vakassa tiis-

taina 4.11. klo 12-14. Katso lisää tästä ja ilmoittaudu mukaan ryhmään.  

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c447a436-ea24-41fe-920a-ee37bbd2ded6
https://www.ylasavonvakka.fi/lomake.html?id=44480
https://www.ylasavonvakka.fi/lomake.html?id=44480
https://vtkl.fi/tapahtumatyypit/ystavapiiri/eystavapiiri-koulutus-ita-suomi-kevat-2022
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1af58040-e139-40bc-b7c9-5dc94558da4a
https://www.ylasavonvakka.fi/lomake.html?id=44480
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d5d7f46b-faa5-406f-9bb1-ca0b63fc296d
https://www.ylasavonvakka.fi/lomake.html?id=44480

