
 

  

 

Ylä-Savon Vakka-

hankkeen toiminta 

syksy 2019 

---------------------------------- 

Yhdistystalo on avoinna 

1.10.2019 alkaen tiistai-torstai 

klo 10-15:00.  

Avoimen toiminnan aikana iso 

kokoustila on varattavissa 

yhdistysten käyttöön. 

Arki-iltaisin, maanantaina, 

perjantaina ja viikonloppuisin tilat 

ovat yhdistysten ja muiden 

toimijoiden varattavissa omaan 

käyttöön. 

 

Kaikille avointa toimintaa 

Yhdistystalolla 

Joka viikko tiistaisin ajalla 8.10-

17.12 klo 11-12:00 Toimintatunnit; 

jumppaa, käsitöitä yms. ohjattua 

toimintaa ja vertaistukea kaikille 

kiinnostuneille.Vaihtuva teema joka 

viikko. 

Joka kuukauden toinen keskiviikko 

( 9.10, 13.11 ja 11.12) klo 9 – 11:00 

Yhdistys – aamupala. Mukana 

aamupalalla paikallinen yhdistys, joka 

kertoo omasta toiminnastaan. Tarjolla 

maksuton aamupuuro ja kahvia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutukset ja infotilaisuudet 
yhdistystoimijoille ja kaikille aiheesta 

kiinnostuneille maksuttomia 

koulutuksia 
 

7.10.2019 klo 17:00-19:00  

Oletko kiinnostunut toimimaan vapaa-

ehtoisena Muistiluotsin tai Yhdistys-

talon toiminnassa? Illan aikana saat 

perustietoa vapaaehtoistyöstä ja 

tehtävistä. Ilmoittautumiset: 

tarja.kesalahti@psmuisti.fi tai 

maarit.mykkanen@psmuisti.fi 

30.10.2019 klo 13:30-15:00 

Yhdistysten kyselytunti ajankohtaisista 

aiheista, Iisalmen kaupungin kulttuuri- 

ja vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen 

ja Ylä-Savon Vakan vastaava 

järjestösuunnittelija Maarit Mykkänen 

27.11.2019 klo 13:30-15:00 Kuinka 

hyödynnän Pohjois-Savon 

järjestötietopalvelua yhdistyksen 

viestinnässä, yhteistyössä Sakke-

hankkeen kanssa 

10.12.2019 klo 17:30-19:30 

Järjestöjen Pohjois-Savo 2030 - 

strategiasta käytäntöön, yhteistyössä 

Sakke-hankkeen kanssa 

14.11 ja 5.12.2019 klo 9-11:00 

Yhdistysten puheenjohtajien 

aamukahvit. Tervetuloa jakamaan 

kokemuksia ja ideoita toisten 

puheenjohtajien kanssa.  

 



 

  

 

Tulossa! Tammikuussa 2020 

Yhdistysten hallitusten 

kehittämispäivät ja Hyvinvointitarjotin-

koulutus ja yhdistysmessut 21.1 ja 

25.2.2020. 

 

Info-kahvilat 
alkavat Vieremällä, Kiuruvedellä, Son-

kajärvellä, Lapinlahdella, Pielavedellä 

ja Keiteleellä keväällä 2020 

 

Vapaaehtoisten virkistys-, kou-

lutus-, vertaisillat sekä rekryti-

laisuudet 
Eri yhdistysten vapaaehtoisille suunna-

tut tapahtumat. 

 

7.10.2019 klo 17-19:00 Muistiluotsin ja 

Ylä-Savon Vakan vapaaehtoistyön pe-

ruskoulutus, ilmoittautumiset: tarja.ke-

salahti@psmuisti.fi ja maarit.mykka-

nen@psmuisti.fi 

Joka kuukauden viimeinen torstai 

(31.10, 28.11 ja 19.12) klo 17:30-

19:00 Vapaaehtoisten Hyvinvoinnin Il-

takahvit-vertaisryhmä 1 krt. kuukau-

dessa. Iltakahvit eri kunnissa. Syksyn 

tapaamisen vain Yhdistystalolla. Eri 

yhdistyksissä toimiville vapaaehtoisille. 

18.12.2019 klo 12-15:00 Pikkujoulut 

yhdistystoimijoille ja vapaaehtoisille. 

 

Seminaarit ja tapahtumat 
 

3.12.2019 YK:n kansainvälinen vam-

maisten päivä; Yhdistystalo Vakan 

avajaiset. 

 

27.-28.11.2019 klo 9:30-15:00 Vam-

maisten henkilöiden oikeuksien neu-

vottelukunta VANE järjestää vammais-

neuvostopäivät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivät on suunnattu ensisijaisesti kun-

nallisille vammaisneuvostoille, mutta 

avoinna kaikille aiheesta kiinnostu-

neille. Otamme Yhdistystalo Vakasta 

etäyhteyden päiville. Tervetuloa mu-

kaan päiville etäyhteyden kautta. 

Päivien ohjelma löytyy: 

https://vane.to/artikkeli/-/asset_pub-

lisher/ilmoittaudu-vammaisneuvosto-

paiville-27-28-11-2019 

 

10.10.2019 klo 12:30-16:30 Järjestö-

toiminnan kehittämispäivä. Kaikille 

yhdistystoimijoille avoin. Tule mukaan 

päivään etäyhteyden kautta Yhdistys-

talo Vakkaan. Ilmoittautumiset: maa-

rit.mykkanen@psmuisti.fi Päivän oh-

jelma löytyy: https://www.face-

book.com/events/1341755365962757/ 

 
……………………………………………….. 

 

Tervetuloa mukaan toimin-

taan! 

Seuraa toiminnan mainok-

sia ja ilmoittautumisaikoja 

facebookissa! 
 

 

Yhteystiedot: Ylä-Savon Vakka-hanke,  

vastaava järjestösuunnittelija  

Maarit Mykkänen,  

maarit.mykkanen@psmuisti.fi,  p. 044 066 1228 
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