
 

  

Ylä-Savon Vakan uutiskirje  

             4/2019 

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

Ajankohtaista Ylä-Savon Vakan toiminnassa 

Yhdistystalo on avoinna tiistai-torstai klo 10-15:00 välisen ajan 17.12.2019 saakka. 

Lisätietoa syksyn ohjelmasta Facebookista ja www.ylasavonvakka.fi  

 

Ylä-Savon Vakan työntekijät käyttävät työssä Hyvinvointitarjotinta apuvälineenä, kun 

ohjaamme asiakkaita paikallisten yhdistysten toiminnan piiriin. 

Hyvinvointitarjottimesta lisätietoa voit katsoa hyvinvointitarjotin.fi. Ilmoittelemme 

myös Vapaaehtoistyö.fi sivustolla vapaaehtoistyötä ja ohjaamme sitä kautta tulevia 

vapaaehtoisia yhdistysten vapaaehtoistoimintaan. Ilmoita 

maarit.mykkanen@psmuisti.fi, jos yhdistyksessäsi on avoinna vapaaehtoistehtäviä- 

ilmoitamme niistä sivustolla puolestasi.  

 

Lahjoituksia otetaan vastaan edelleen! Erityisesti etsitään erilaisia lasten leluja, 

kirjoja ja muuta materiaalia lapsille.  

 

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.  

 

Toiminta Yhdistystalolla  

- Torstaina 14.11 klo 10 Hyvinvointilomat ry:n Maria Ala-Mattila antaa 

etäohjausta tuetuista Hyvinvointilomista. Lisätietoa: www.hyvinvointilomat.fi. 

Hakuaika talven ja kevään lomille marraskuun loppuun.  

- Vapaaehtoisten Hyvinvoinnin iltakahvit 28.11 ja 19.12.2019 klo 17:30 - 19:00. 

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.  

- Seuraava Yhdistys-aamupala on 13.11.2019 klo 9-11.00. SOTE- alan 

ammattilainen: tule mukaan yhdistysaamupalalle kuulemaan tietoa 

paikallisyhdistyksen toiminnasta! Tarjolla maksuton aamupuuro ja kahvia. 

Aamupalan aikana saat tietoa Iisalmen Seudun Hengitysyhdistyksestä 

(Kaarina Korhonen) sekä Iisalmen Invalidien (Pertti Laajalahti) toiminnasta. 

11.12.2019 aamupalalla Iisalmen Reumayhdistys ry 

http://www.hyvinvointilomat.fi/


 

  
- Yhdistystalon toimintatunnit tiistaisin klo 11-12, tule mukaan toimintaan! 

Toimintatuntia voi tulla pitämään myös yhdistys/ yhdistyksen toimija, ota 

yhteys harriet.myllynen@psmuisti.fi 

- TULOSSA: Yhdistysten puheenjohtajien aamukahvit 5.12.2019 klo 9 - 11:00. 

Tule aamukahvien merkeissä tapaamaan muita yläsavolaisten yhdistysten 

puheenjohtajia. Ohjelmassa vapaata keskustelua ja kokemusten sekä 

ideoiden vaihtoa. Aamukahveja vetää Iisalmen Invalidien pj. Pertti Laajalahti.  

- Pohjois-Savon järjestötietokannan käyttöönottokoulutus 27.11.2019 klo 13:30-

15:00, Ilmoittautumiset ja lisätietoa: 

https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/jtp-iisalmi/  

 

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. 

 

Avajaiset 3.12.2019 

Yhdistystalon avajaisia vietetään Kansainvälisenä vammaisten päivänä 

3.12.2019 klo 12-18:00.  Avajaisiin pääsee mukaan vapaaehtoistyöhön arpoja 

myymään ja kahvin keittoon tai esittelemään yhdistyksesi toimintaa päivän aikana. 

Ole yhteydessä viimeistään ma 25.11. harriet.myllynen@psmuisti.fi 

Etsitään arpajaispalkintoja avajaisten arpajaisiin, lahjoitukset toimitetaan Harrietille. 

 

Tuki yhdistyksille 

Ylä-Savon Vakka-hanke tarjoaa yhdistyksille tukea toimintaan. Voit kutsua hankkeen 

yhdistyksen kokoukseen mukaan suunnittelemaan toimintaa ja vastaamaan 

ajankohtaisiin kysymyksiin (esim. tuki mainontaan, tilaan yms.). 

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

Ajankohtaista yhdistyksissä 

Marraskuu: 

- Iisalmen vammaispoliittisen ohjelman välitarkistus: Iisalmeen on saatu 

laadittavaksi vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2017- 2021. Ohjelma on 

merkittävä asiakirja, jonka on tarkoitus ohjata eri vammais- ja potilasryhmille 

tarkoitettuja palveluja ja seurata niiden toeutumista. Se on siis vammaisten 

kannalta erittäin tärkeä paikallinen asiakirja. Vammaispoliittinen ohjelma löytyy 

netistä osoitteesta 

 https://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=b058945f3-4d5e-a52b-7ee3006be679.  

Pyydämme palautetta vammais- ja potilasyhdistyksiltä ohjelman 

toteutumisesta 30.11.2019 mennessä, osoitteeseen 

mailto:maarit.mykkanen@psmuisti.fi
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maarit.mykkanen@psmuisti.fi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisina. 

Palautusvaiheessa pyydetään kuitenkin antamaan vastauksen antanut taho, 

henkilömäärä jolta palautetta on kysytty ja yhteyshenkilö.. Etukäteen kiittäen, 

Osmo Turkki, Iisalmen vammaisneuvoston pj, Maarit Mykkänen, Vastaava 

järjestötyöntekijä Vakka- hanke. 

- S@vonetin opastukset digiasioissa 28.11.2019 saakka tiistaisin klo 10-11:30 

atk-luokassa Kulttuurikeskuksen kellarikerroksessa. Lisätietoa: p. 0400 617 

534 tai savonetti.toimisto@gmail.com  

- Pohjois-Savon Muistiluotsin Muistikahvila maanantaina 11.11. klo 13-14.30 

Yhdistystalo Vakassa. Kaikille aivoterveydestä ja muistista kiinnostuneille 

avoin kohtaamispaikka. 11.11 mukana myös Iisalmen seurakunnan diakoni. 

Tervetuloa.Lisätietoja Tarjalta p. 0440661238 

- Leijonaemot ry:n Iisalmen vertaistukiryhmä erityistä tukea tarvitsevien lasten 

vanhemmille kerran kuussa. Seuraava ryhmä 13.11. klo 17:30-19:30 Edvin 

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

13/ 

- Tukiliiton verkkokoulutukset: 25.11. – 15.12.2019 Lapsen osallisuus. Osio 

sisältää tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta 

perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien 

menetelmien käyttöön. Lisätietoa: 

https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/verkkokoulutus-perheita-

kohtaavilleammattilaisille-vahvistu-vanhempana/  

- Lapinlahden hengitysyhdistys ja Lapinlahden Sydänyhdistys järjestävät 

yhteistyössä Keuhkoahtaumaluennon 12.11. klo18:00 Jussinpihassa (os. 

Juhani Ahontie 8, Lapinlahti) Luennoitsijana: Terveydenhoitaja, astmahoitaja 

ja Keuhkosairauksien kouluttaja Heli Louejoki. Tilaisuus on kaikille avoin! 

- Hengitysliitto järjestää liikuntaan ja hengitysterveyteen liittyvän verkkoluennon 

27.11. klo 17 – 18.30 yhdistysten jäsenille. Lisätietoa Hengitysmessujen ja 

Liikuntaklinikan luennoista: eila.huusko@hengitysyhdistys.fi 

- IISALMEN INVALIDIT RY:n Toimisto /Joukolankatu 6, 74120 Iisalmi, p. 0440 

824 455, s.posti: iisalmen.invalidit@meili.fi, www.iisalmeninvalidit.fi) on 

avoinna ma-ke klo 10-12. Toimintaa: Syyskokous ti 12.11. klo 17 Invatalolla. 

Käsitellään sääntöjen 6§:n mukaiset syyskokousasiat, kahvitarjoilu. Tehdään 

käsin- kerho joka toinen keskiviikko klo 16.30 ja yhteislaulu/karaokeillat 

torstaisin klo 17 Invaliditalolla. Istumalentopallo sunnuntaisin klo 16.30 Edvin 

Laineen koulu, Savonkatu 8. Keilavuoro torstaisin klo 14-15 Keila- ja 

Liikuntakeskus Liike, Untamonkatu 8. Ohjattu vesivoimistelu maanantaisin klo 

14.30-15 Iisalmen Uimahallissa. 

- Suljettu vertaisryhmä omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa 

psyykkisesti. Ryhmä kokoontuu Yhdistystalo VAKASSA, Pohjolankatu 4. 

Lisätietoja ryhmästä omaistyöntekijä Johanna Björn p. 040 060 3407 tai 

johanna.bjorn@omary.fi - Keskustelutukea psyykkisesti oireilevien tai 

sairastavien omaisille ja läheisille: Omaistyöntekijä on tavattavissa 

ajanvarauksella Iisalmen aikuispsykiatrian poliklinikalla Riistakatu 23, 3. krs. 
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7.11. klo 16-19 sekä sovitusti 4.12. Lisätietoja ja ajanvaraukset 

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

- Tietopäivä itsetuhoisuudesta Pe 22.11. klo 8.30-15 

KYS auditorio Puijonlaaksontie 2, sisäänkäynti AA-ovesta. 8.30  Aamukahvi 

9.00 Tervetuloa! 

9.15 ”Nuorten itsetuhoisuus” LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Virve 

Kekkonen 

10.15 Tauko 

10.30 "Miten itsemurhia ehkäisevää työtä tehdään Pohjois-Savon alueella?” 

Kuopion kaupungin hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen 

11.00 Kokemuspuheenvuoro 

11.30 Lounas 

12.30 ”Omaisen kokemuspuheenvuoro selviytymisestä” vertaisohjaaja Tuija 

13.15 "Itsetuhoisuuden anatomia" - kriisityöntekijä Harri Sihvola, Mieli 

Itsemurhien ehkäisykeskus 

14.45 Päivän yhteenveto 

Lisätietoja: Johanna Björn, omaistyöntekijä 

Savon mielenterveysomaiset - FinFami ry 

Asemakatu 16, 70100 Kuopio 

p. 040 060 3407 

johanna.bjorn@omary.fiomary.fi 

- Iisalmen kansalaisopisto ja Ylä-Savon Sote järjestävät Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen luentosarjan: Seuraava luento: 21.11.2019 klo 18. 

Aiheena Turvallinen ja tehokas lääkehoito, proviisori Anu Pitkonen. Maksuton, 

ei ilmoittautumisia. Katso kaikkien luentojen teemat ja ajankohdat: 

http://www.ylasavonsote.fi/ajankohtaista//asset_publisher/JN9A3lfFg7ML/cont

ent/terveyden-edistamisenluentoja/10192?inheritRedirect=false 

- Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE järjestää 

vammaisneuvostopäivät 27.-28.11.2019. Päivät on suunnattu ensisijaisesti 

kunnallisille vammaisneuvostoille, mutta avoinna kaikille aiheesta 

kiinnostuneille. Otamme Yhdistystalo Vakasta etäyhteyden päiville. Tervetuloa 

mukaan päiville etäyhteyden kautta. Päivien ohjelma löytyy: 

https://vane.to/artikkeli/-/asset_publisher/ilmoittauduvammaisneuvostopaiville-

27-28-11-2019  
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- Yhdistyksen hyvä talous -koulutus torstaina 28.11.2019 klo 18-20:30 

Koulutussisällön kuvaus: Yhdistyksen hyvään hallintoon kuuluu tärkeänä 

osana hyvä taloudenhoito. Hyvä talous luo edellytykset perustoiminnan 

toteuttamiselle ja kehittämiselle. Koulutuksen sisältöinä mm. yleistä 

yhdistyksen hallinnosta ja taloudenhoidosta, talouden suunnittelu ja seuranta, 

käsitteet, Talousohjesääntö. Voit ottaa koulutukseen mukaan yhdistyksesi 

voimassa olevat säännöt ja viimeisimmän valmistuneen tilinpäätöksen 

dokumentit. Illan alussa lyhyt seuratuki-info.Kouluttajina Niina Markkanen ja 

Pirjo Hulkko, Pohjois-Savon Liikunta ry 

Ilmoittautumiset viimeistään ti 26.11. klo 16  niina.markkanen@pohjois-

savonliikunta.fi / 050 3223971 

 

Joulukuu:  

- Iisalmen Ilco: Kerhoilta tiistaina 3.12.2019 klo 17 Iisalmessa Louhentuvalla, 

Kirkonsalmentie 29. Puuro ja pukki, ehkä pientä ohjelmaakin. Pikkupaketti 

mukaan pukinkonttiin. Ilmoittaudu torstaihin 28.11. mennessä puh. 044 0848 

702/ Anna Liisa. 

- Iisalmen Invalidit ry: Perinteinen joulujuhla la 7.12. klo 14 Karl Collan salissa 

Kulttuurikeskuksessa. 

- Iisalmen seudun Hengitysyhdistyksen tuetusta lomasta 6. – 11.4.2020 

Lautsian Kartanossa, hakuaika 4.11.2019 – 5.1.2020. Lisätietoja Eila Huusko 

044 559 2210 

- Valtakunnallinen mielenterveysomaisten hyvinvointitutkimus selvittää 

omaisten kokemuksia osallisuudesta, leimaantumisesta, työn ja 

omaistilanteen yhteensovittamisesta sekä hyvinvoinnista.Tutkimuksen 

kohderyhmänä ovat ne ihmiset, joiden perheenjäsenellä tai muulla läheisellä 

ihmisellä on mielenterveyden haasteita. Tutkimuksen kyselyyn vastaaminen ei 

edellytä, että läheisellä on mielenterveyden häiriön diagnoosia. Riittää, että 

vastaaja tuntee huolta läheisensä mielenterveydestä ja kokee tilanteen 

vaikuttavan myös omaan elämäänsä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 min. 

Tutkimuksen aineisto kerätään sähköisellä webropol-kyselyllä, joka on 

avoinna vuoden loppuun, 31.12.19 asti. Kyselyyn pääsee 

www.finfami.fi/hyvinvointitutkimus -sivun kautta. Tällä sivulla annetaan 

tutkimukseen liittyvä informaatio.  

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

 

 

 



 

  

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 kuukausittain, 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! 
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