
 

  
 

Ylä-Savon Vakan Helmikuun uutiskirje  

             

Ajankohtaista Ylä-Savon Vakan 

toiminnassa 
 

Yhdistystalo on avoinna tiistaista-torstaihin klo 10-

15:00  Lisätietoa kevään ohjelmasta Facebookista ja www.ylasavonvakka.fi  

 

Vuoden 2020 tilavaraukset: Muistutamme vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistyksiä 

tekemään tilavaraukset aina mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. Useat illat ovat 

kysyttäjä 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.

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.  

 

Iisalmen kaupungin avustusten haku yhdistyksille 
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Liikunta-ja-vapaa-aika/Liikunnan-ja-
nuorisopalveluiden-tuki-ja-avustukset 
 
Yhdistystoimija, jos haluat että Vakka tiedottaa facebook- sivuillaan ryhmistäsi ja 

tapahtumistasi, niin ilmoita meille ja teemme päivityksiä. Teemme Vakan kotisivuille 

isoimmista yhdistysten tapahtumista uutisia ilman ilmoitusta. 

Lahjoitamme eteenpäin: 2 toimistotuolia, kirjoituspöytä 

Yhdistystoimijoilla on mahdollisuus varata Yhdistystalon keittiöstä löytyviä 

työskentelynurkkauksia lyhytaikaiseen työskentelyyn. Tee varaus varauskalenteriin 

(työpiste ja kellonaika).

 

Toiminta Yhdistystalolla  

 

 

Yhdistys-aamupala 

Aika: ke 15.2.2020 klo 9-11.00 
Paikka: Yhdistystalo Vakka 

Teemana erityisen tuen perheet ja paikallinen toiminta.Tule mukaan yhdistysaamupalalle 
kuulemaan tietoa Iisalmen erityistä tukea tarvitsevien yhdistysten toiminnasta! Aamupalalla 
tietoa antamassa Tulikiiton aluekoordinaattori Sari Pohjolainen, Iisalmen kehitysvammaisten 
Tuki ry:n Kaarina Korhonen sekä Leijonaemot ry:n vapaaehtoinen vertaisohjaaja Harriet 
Myllynen.Tarjolla maksuton aamupuuro ja kahvia. Yhdistysaamupala on aina avoin kaikille 

https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Liikunta-ja-vapaa-aika/Liikunnan-ja-nuorisopalveluiden-tuki-ja-avustukset
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Liikunta-ja-vapaa-aika/Liikunnan-ja-nuorisopalveluiden-tuki-ja-avustukset


 

  

asiasta kiinnostuneille. Yhdistysaamupalat ovat myös sote-ammattilaisille hyvä tilaisuus 
saada tietoa järjestöjen toiminnasta. 

Yhdistyksen Hallituksen vastuut ja velvollisuudet, roolitukset hallitustyöskentelyssä, 
yhdistysasiantuntija Merja Kaija ilm.viim.4.2.mennessä minna.mielonen@tukipilari.fi 
Aika: 11.2.2020 klo 17-19 
Paikka: Tukipilari, Microkatu 1, M-osa, 9.kerros, Kuopio 
 

Selkokieli ja saavutettavuus yhdistysten viestinnässä, Soli-Maria Korhonen, Savonia AMK, 

selkoviestinnän kouluttaja 

Aika: 13.2. 2020 klo 13-15 

Paikka: Yhdistystalo Vakka  

Toimintatunnit 
Aika: tiistaisin klo 11-12. Helmikuussa sisältöinä pelitunti, ystävänpäiväkorttien askartelua, 
vahvuuspuu-työpaja ja Hengitysyhdistyksen ohjaamaa neulontaa. 
Paikka: Yhdistystalo Vakka 
Tule mukaan toimintaan!Toimintatuntia voi tulla pitämään myös yhdistys/ yhdistyksen 
toimija, ota yhteys harriet.myllynen@psmuisti.fi 

 

Vapaaehtoisten hyvinvoinnin iltapala 
Aika: 27.2.2020 klo 17-18:30 
Paikka: Yhdistystalo Vakka 
Tule iltapalalle toisten vapaaehtoisten kanssa yli yhdistysrajojen. Jaetaan käytännön 
vinkkejä ja vapaaehtoistoiminna iloja ja suruja yhdessä! 

 

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: 27.2.2020 klo 10-15 
Paikka: Kulttuuritalo, Lähteentie 10 

Neuvontaa ja ohjausta yhdistyksille, Harriet paikalla. Klo 13-15 tule kuulolle SOTE:n uusista 

sähköisistä palveluista, Eija Tyyskä ja Mira Ulmanen 

 

Koulutusta yhdistystoimijoille Kiuruvedellä 

Aika: 10.3. klo 9-11 

Paikka: Kiuruveden kirjaston opintolukusali, ilm.viim.6.3.2020  

Työkaluja mainontaan ja somen hyödyntämiseen yhdistystoiminnassa. 

harriet.myllynen@psmuisti.fi/ 044 0662721 

 
Sonkajärven pop up- Yhdistystalo 

Aika: 6.2 klo 10-12.30: Yhdistyksen varainhankinta ja verotusasiat, Pohjois-Savon kylät ry, 

Merja Kaija 

Paikka: Kirjasto, Rutakontie 21 

 

mailto:harriet.myllynen@psmuisti.fi
mailto:maarit.mykkanen@psmuisti.fi
mailto:harriet.myllynen@psmuisti.fi/


 

  

Sonkajärven järjestökahvit 

Aika: 6.2.2020 klo 13-14.30 

Paikka: Mosaiikkitalo, Riston kabinetti, Koulutie 1 

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. Järjestökahveilla mukana myös Vakka- 

Hankkeen Maarit Mykkänen. 

 

MAKSUTONTA TYÖNOHJAUSTA VAPAAEHTOISILLE 
Iisalmi, Kiuruvesi,Sonkajärvi 
Aktiivitoimijat vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistyksissä 
Ilmoittaudu mukaan työnohjaukseen omalla paikkakunnallasi. Ryhmät muodostetaan sitä 
mukaa kun saadaan osanottajat paikkakunnille. Sitovat ilmoittautumiset 
maarit.mykkanen@psmuisti.fi viim. helmikuun loppuun mennessä. Ryhmiä ohjaa 
työnohjauksen opiskelija Anne Kesti. Tapaamiset kerran kk/ n.1,5 h. Iisalmessa paikkana 
Yhdistystalo Vakka, Kiuruvesi ja Sonkajärvi paikat sovitaan kun saadaan ryhmät 
muodostettua. 

 

Ajankohtaista yhdistyksissä 

Pohjois-Savon Muistiluotsi/Ylä-Savo 
Toimisto auki, Pohjolankatu 4, Yhdistystalo Vakka, Iisalmi; Ke 5.2. klo 10-12, Ti 11.2. klo 
16.30-18.00, Ke 12.2. klo 10-12, Ti 18.2. klo 16.30-18, Ke 19.2. klo 10-12, Ti 24.2. klo 16.30-
18 
Muistikahvilat; 
Ma 10.2. klo 13-14.30 Iisalmen Muistikahvila, Yhdistystalo Vakka. 
Ke 12.2. klo 13-14.30 Kiuruveden Muistikahvila, Palvelukeskus Virranranta 
To 13.2. klo 14-15.30 Pielaveden Muistikahvila, Ikälän talo 
Ma 17.2. klo 13-14.30 Vieremän Muistikahvila, Y-talo 
To 20.2. klo 13-14.30 Varpaisjärven Muistikahvila, Palvelukeskus Orvokki 
Ma 24.2. klo 13-14.30 Keiteleen Muistikahvila, Vanhustentalon kerhohuone 
Ti 25.2. klo 10.30-12 Lapinlahden Muistikahvila, Lapinlahden työväentalo 
Keilaryhmä; Ti 25.2. klo 14.45-16 Keila- ja Liikuntakeskus Liike, Iisalmi 
Vertaiskurssi; Helmikuun lopulla muistisairaus diagnoosin saaneille (2 vuoden sisällä) ja 
heidän läheisilleen vertaiskurssi Pielavedellä. Lisätietoja Tarjalta p.0440661238 tai 
tarja.kesalahti@psmuisti.fi 

 

Kevään 2020 järjestökirje liikunta-, nuoriso-, 

vammais- ja kulttuurijärjestöille: 

https://www.emaileri.fi/g/l/279018/59664594/1996920/4816/1644/4 

 

Kuopion seudun psoriasisyhdistyksen  

Aika: 18.2.2020 klo 18.00 –  

Paikka: Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 4, Iisalmi.  

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

mailto:maarit.mykkanen@psmuisti.fi
https://www.emaileri.fi/g/l/279018/59664594/1996920/4816/1644/4


 

  

kahvittelemaan! Teemana ruokavalio. Lisätietoja saat soittamalla Helvi Pitkäselle, p. 040 

4114941. 

HENGITELLÄÄN Ylä- Savon yhteinen uniapnearyhmä  

Aika: 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 
Kuulokojeparistoja myynnissä terveyskeskuksen kahviossa 6e /kiekko ja 10e/ 2 kpl.  
 

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/ ja 

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 
 

Iltapäiväkahvit Yhdistystalo Vakassa 

Aika: 17.2 klo 14-15.30 (teema: arjen turvalisuus) 
Paikka: Yhdistystalo Vakka (pohjolankatu 4) 
Maanpuolustusnaiset ja Iisalmen seudun sydänyhdistys käynnistävät uuden 
toimintamuodon. Tervetuloa kahvittelemaan. Teemaa alustaa Maan puolustusnaisten 
yhdistys. 

  

NÄKÖVAMMAISET kokoontuvat joka toinen viikko Iisalmen seurakuntatalolla Ilvolankatu 

14b. Kerho kokoontuu joka toinen tiistai klo 12 ja kestää noin puolitoista tuntia. Kerhon 

alussa on hartaushetki ja pientä tarjoilua. Kerhossa vierailee mm. näkövammaistyön 

asiantuntijoita, teemme retkiä ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista. Teemme 

yhteistyötä Pohjois-Savon Näkövammaiset ry:n kanssa. Kevään 2020 näkövammaisten kerho 

kokoontuu: 11.2. retki Vieremälle, 25.2., 10.3., 24.3., 7.4. klo 10 vietämme diakoniatyön 

kerhojen pääsiäiskirkkoa, 21.4. ja 28.5. on diakoniatyön kerhojen kevätretki  

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


 

  

 

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 

 

Pohjois-Savon syöpäyhdistys tiedottaa: 

Hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta: 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 

PERHEPÄIVÄ: Äidin tai isän syöpään sairastuminen herättää huolta ja monenlaisia 

mietteitä myös lapsissa. Tule tapaamaan muita perheitä ja löytämään voimavaroja yhdessä 

tekemisen kautta! Perhepäivä järjestetään kolmella paikkakunnalla lapsiperheille, joissa 

vanhempi sairastaa syöpää: 14.3. Iisalmi 21.3. Kuopio 25.4. Varkaus klo 9-15. Perhepäivän 

tavoitteena on lasten ja nuorten ryhmäytyminen, vertaistuen saaminen, perheiden 

yhdessäolo, onnistumisen kokemukset sekä tunnetyöskentely ja vanhemman sairauden 

käsittely toiminnallisten menetelmien kautta. Päivän ohjaajana draamapedagogiikkaan 

erikoistunut teatteri-ilmaisun opettaja Anni Marin ja perhetyön koordinaattori Sari 

Nousiainen. 

Sitovat ilmoittautumiset Sari Nousiaiselle viikkoa ennen tapahtumaa lounastarjoilun 

järjestämiseksi: puh. 044 7497 533 sari.nousiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi 

 
Haemme uusia saattohoidon vapaaehtoisia sairastuneiden ja heidän läheistensä 

tueksi. Voit tarjota kiireetöntä läsnäoloa ja tuoda virikkeitä arjen elämästä. Saattohoidon 
vapaaehtoisena voit toimia Iisalmessa, Kuopiossa tai Varkaudessa. Ilmoittautumiset 
anne.rautiainen@pohjoissavonsyopayhdistys.fi p.044 523 6996  

Vertaistukihenkilönä kuuntelet, keskustelet ja jaat kokemuksia sairauden aiheuttamassa 

elämänmuutoksessa. Ilmoittautumiset virpi.nissinen@pohjoissavonsyopayhdistys.fi p. 040 
733 4737. Koulutuspäivät Kuopiossa 24.-25.3. ja 4.4. (Matkat korvataan kauempaa tulijoille) 
Hae viimeistään 10.3 
 

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 

mailto:eveliina.markkanen@ylasavonveturi.fi
mailto:johanna.bjorn@omary.fi


 

  

 

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.  

Tiedoissa ilmoita mahdollisimman selkeästi ja lyhyesti TAPAHTUMAN NIMI, AIKA, PAIKKA, 

YHTEYSHENKILÖ JA NETTISIVU MISTÄ LISÄTIETOA. 

Uutiskirjeen voit tilata/peruuttaa ilmoittamalla nimesi, yhdistyksen ja  sähköpostiosoitteen 

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

Kirjettä saa vapaasti jakaa omissa verkostoissa!  

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

