
YLÄ-SAVON VAKAN TILOJEN VARAUSOHJE 

Ylä-Savon Vakka on STEA:n tukema hanke ajalle 2019–2021.  
Vakka tarjoaa maksutta vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistysten käyttöön 
kokoustiloja osoitteessa Pohjolankatu 4.  
Yhdistykset voivat käyttää kokoustiloja esimerkiksi kokousten pitämiseen, tapaamisiin, 
omien tapahtumien, koulutusten ja vertaisryhmien pitämiseen.  

Lisätietoa Ylä-Savon Vakan toiminnasta www.ylasavonvakka.fi 

YHDISTYSTALO VAKAN TILAT 

Yhdistystalolta löytyy 3 eri kokoista tilaa. 
Tiloissa voi olla yhtä aikaa eri käyttäjiä ja ryhmiä. 

YHTEISTYÖSALI: (iso neuvottelutila, sijaitsee vasemmalla) 

- tilassa on 6 pöytää ja istumapaikkoja 25–30 henkilölle 
- iso näyttö HDMI- yhteydellä ja kokousmikrofoni käyttäjien käytössä 
- tilassa on oma jääkaappi, mikroaaltouuni ja kahvinkeitto/vedenkeittomahdollisuus 

sekä kahviastiasto 

OLOHUONE: (suoraan ulko-ovesta) 

- tilaa kiertää ikkunasohvat ja tilassa on pöytäryhmiä ja nojatuoleja 
- tilassa on istumapaikkoja noin 25 henkilölle 
- tilassa sijaitsee kopiokone 
- tila sopii isojen koulutusten järjestämiseen ja muista tiloista voi siirtää tuoleja tänne 
- tilassa voi käyttää myös seisovaa valkokangasta ja videotykkiä 

KEITTIÖSOPPI: 

- Keittiössä on 2 pöytää ja 2 sohvaa - istumapaikkoja noin 10 henkilölle 
- Jääkaappi, kahvinkeitin, vedenkeitin, mikroaaltouuni ja astianpesukone sekä 

kahviastiasto kävijöiden käytössä 
- Tilasta löytyy iso näyttö HDMI- yhteydellä 

YHDISTYSTEN SÄILYTYSTILAT: 

Lukolliset säilytystilat 

- yhdistykset voivat varata omaan käyttöön lukollista säilytystilaa yhteistyösalista ja 
arkiston lähellä sijaitsevasta käytävästä 

- Ottaessa kaapin käyttöön jätä toinen avain Ylä-Savon Vakan työntekijöille ja kirjaa 
kaapin oveen yhdistyksen nimi 

- Yksi lukollinen kaappi on vapaana 
 



Lukoton säilytystila 

- Lukottomia kaappeja on vapaana muutama arkistossa. 
- Voit myös varata kahvikaapista keittiöstä itsellesi hyllyn, jossa säilyttää 

kahvitavaroita. 

Arkistointitila 

Pankkiholvissa on yhdistysten käytössä väliaikaiseen arkistointiin hyllytilaa. Varaukset 
maarit.mykkanen(AT)ylasavonvakka.fi 

NÄIN VARAAT TILOJA 

Tilojen varaus onnistuu joko sähköpostitse tai soittamalla.  
Yhdistystalo Vakan tiloissa on paperinen varauskirja, jonne voit itse kirjata tai työntekijät 
kirjaavat varaukset. 
Varauskirja löytyy olohuoneesta yhteistyösalin ovien välistä. 

Varatessa ilmoita:  

1. päivä ja kellonaika (alkamis- ja päättymisajankohta) 
2. yhdistyksen/organisaation nimi ja yhdyshenkilön nimi sekä 

puhelinnumero/sähköpostiosoite 
3. tila, jonka tarvitset.  

 
Muista varauksien välissä noin 0.5 tunnin väli, jotta ennätät siistiä tilan ennen 
seuraavaa tulijaa.  

Yhteystiedot: Järjestösuunnittelija Harriet Myllynen, p. nro 0440 661271, aulaemäntä 

Pirkko Grönfors p. nro 0447222752, vastaava järjestösuunnittelija Maarit Mykkänen, p. nro 
0440661228 (sähköpostit etunimi.sukunimi@ylasavonvakka.fi) 

Huomio! Varmista tilavaraus noin viikkoa ennen varausta. Pyydä ovikoodi viimeistään 

varauspäivänä klo 12 mennessä. Ovikoodi vaihdetaan 2 kertaa kuukaudessa, 

joten varmista ennen varausta onko aiemmin saatu koodi vaihtunut! 

Muista huolehtia tilanvaraajana, että pyydät ovikoodin itsellesi ajoissa! 

TILOIHIN LIITTYVÄÄ MUUTA HUOMIOITAVAA 

Viethän tilaisuuden jälkeen likaiset astiat keittiön pesukoneeseen. Voit pyörittää 
pesukoneen, jos sinulla on aikaa huolehtia vesihana kiinni ja sammuttaa siitä virrat. Pese 
astiat mahdollisuuksien mukaan käsin. 
 
Varauksen jälkeen sammuta valot ja siisti tila ja lattiat seuraavia käyttäjiä varten.  

Tilojen sekajäteroskikset tyhjennetään jätehuoneessa olevaan jäteastiaan. Keittiön 
jätehuoneessa on kierrätyspiste, jonne lajitellaan asianmukaisesti kierrätysmateriaalit. 



Siivouskaappi löytyy tiloista perältä, suoraan ulko-ovesta eteenpäin. Väliovi eteisessä 
pidetään auki. 

 
Yhdistystalon lainattava materiaali löytyy infopisteen vieressä olevasta matalasta hyllystä 
vasemmalta. Niiden lisäksi voit lainata kannettavaa kaiutinta työntekijöiltä. 
 

Muista lukea huolella TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA varauksen 

yhteydessä ja tarkasta hätäpoistumistiet. 

Ulko-ovi pidetään turvallisuussyistä lukittuna oman varauksen ajan. Kun päästät 
osallistujia sisään, voit pitää oven avoinna sen aikaa. 

Käyttäjätilastointi: Jokaisesta tilasta löytyy tilankäyttäjien lomake. Pyydämme täyttämään 
sen ja jättämään tilan pöydälle. Tilastointia tehdään rahoittajalle raportointia varten. 

TILOIHIN LIITTYVÄÄ MUUTA HUOMIOITAVAA 

Pohjois-Savon Muisti ry:n hallinnoiman Ylä-Savon Vakan ja Yhdistystalo Vakan 
toiminnassa ei voi olla päihtyneenä. Toimintaan ei voi myöskään osallistua tai toimia 
vapaaehtoisena päihtyneenä. Päihteillä tarkoitamme alkoholia, huumeita sekä lääkkeiden 
päihdekäyttöä. 

Tällä toimintatavalla turvaamme jokaiselle työntekijälle, vapaaehtoistoimijalle ja toimintaan 
osallistuvalle henkilölle turvallisen, terveellisen ja hyvinvointia edistävän 
toimintaympäristön ja ilmapiirin. 

Työntekijöillä on velvollisuus pyytää päihtyneitä henkilöitä poistumaan tiloista. 

Jokainen tilan varaaja / yhdistys huolehtii, ettei omissa tilaisuuksissa ole päihtyneitä 
henkilöitä. 

Lisätietoa: maarit.mykkanen(AT)ylasavonvakka.fi ja puh. 044 066 1228 


