
 

Ylä-Savon Vakan kuulumiset  

huhtikuussa 

 
Vuosi ennätti lähteä vauhdikkaasti käyn-

tiin ennen poikkeustilaa. Arkistointi- ja ti-

lanvarausinfon sekä muut perutut toimin-

not siirrämme mahdollisuuksien mukaan 

syksylle. Uusista ajankohdista ilmoitamme 

seuraavassa uutiskirjeessä. 

 

Saamme myös lisää lukollisia kaappeja 

heti, kun Yhdistystalo Vakka avaa jälleen 

ovensa. Niitä voi varata oman yhdistyksen 

käyttöön jo nyt. 

 

Huomasimme maaliskuussa, että monen 

yhdistyksen esitteet olivat lopussa Yhdis-

tystalolla. Kevään aikana on hyvää aikaa 

tilata syksylle esitteitä omasta liitosta ja 

toimittaa niitä sitten meille. 

 

Ylä-Savon Vakka toteuttaa kyselyn yhdis-

tyksille ja yhteistyötahoille. Kyselyllä kar-

toitamme teidän tarpeita ja näkemyksiä 

toiminnastamme näin alkuvaiheessa. Ky-

selyn saatekirje ja linkit löytyvät liitteestä 

sekä www- ja facebooksivuilta. 

 

HUOM! Ohjuri etsii vapaaehtoisia asiak-

kaiden tueksi. Jos teillä on yhdistyksissä 

vapaaehtoisia (ei riskiryhmiin kuuluvia), 

joilla on mahdollisuus auttaa Ohjurin asi-

akkaita tässä tilanteessa, ottakaa yhteys 

suoraan Ohjuriin, Paula Tikkanen, 

paula.tikkanen(AT)ylasavonsote.fi tai p. 

040 712 1193. 

Ylä-Savon Vakan toiminta  

 
Tämän hetkisen tiedon mukaan Yhdistys-

talo on suljettu 13.4.2020 saakka ja Ylä-

Savon Vakan toiminta peruttu ja siirretty 

myöhemmäksi. Tiedotamme asiasta lisää 

heti Pääsiäisen jälkeen. 

 

Olemme edelleen teidän tukenanne  

puhelimitse tiistaista torstaihin klo 10-

15.00. Suljettu facebookryhmä Yhdistys-

toimijat Ylä-Savon Vakka on perustettu 

yhdistysväelle. Jos emme ole huomanneet 

laittaa sinulle pyyntöä liittyä 

ryhmään, laita meille pyyntö ja lisäämme  

sinut mukaan! 

 

Seuraa toimintaa myös kaikille avoimilla 

facebook-sivuilla https://www.face-

book.com/ylasavonvakkayhdistystalo/ ja 

instagramissa nimellä vakkahanke. 

 

Me työntekijät hankkeessa tulemme  

viettämään myös joitain päiviä yhdistysta-

lolla keskenämme, ja tuomme paikan 

päältä uutta sisältöä yhdistystalolta nettiin 

ja someen. Uutena toimintamuotona 

olemme käynnistäneet blogikirjoituksen 

Vakan nettisivuille. Blogiin voivat kirjoittaa 

myös eri yhdistystoimijat, tekstin ja kuvat 

voi toimittaa Harrietille sähköpostilla. 

Harriet tekee mielellään blogia myös 

haastattelumuodossa ja kokoaa  

haastattelusta tekstin. 

 

https://www.facebook.com/ylasavonvakkayhdistystalo/
https://www.facebook.com/ylasavonvakkayhdistystalo/


 

Jos teillä yhdistystoimijoilla on ideoita 

ensi syksyä ja yhteistyötämme ajatellen, 

olemme puhelinlinjan päässä teitä varten. 

Voimme suunnitella ja sopia yhteisiä  

tapaamisia, vierailuita ja tapahtumia nyt 

ajan kanssa. 

 

Ylä-Savon Maanpuolustusnaiset hakevat 

Naisten viikolle 18-25.7.2020 yhdistyksiä 

mukaan toteuttamaan toimintaa torille. 

Asiasta lisätietoa maarit.mykka-

nen(AT)ylasavonvakka.fi 

 

Yhdistyksissä tapahtuu 

 
Yhdistysten toiminta on tauolla, mutta 

useilla heillä on monipuolisia verkkoautta-

misen keinoja. Täältä löydät eri toimijoita 

yhden linkin takaa: https://www.pu-
heet.net/auttavat-puhelimet-suo-
messa/?fbclid=IwAR2UJ0_p4FsDTI5uy7UzAM
EXcgaxfxJMm76-PLNEVe-
FnHAl4Y6Wzo4mN04 

 

Tässä myös suoria linkkejä poikkeusolojen 

tarjontaan eri yhdistyksissä: 

https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/tu-

kiliiton-poikkeustilanne-kooste/ 

 

http://www.perheentalo.fi/fi/Toimin-

nat/Lasten+sivut%3A+Perheentalo+koto-

nasi.html 

 

https://www.hengitysliitto.fi/fi/hengitys-

sairaudet/ajankohtaista-koronavirus 

 

https://sydan.fi/apua-ja-tukea-koronavi-

rusepidemian-aikaan/ 

https://www.kaikkisyovasta.fi/vertaistuki-

ja-keskustelut/ 

 

https://leijonaemot.fi/tietoa-jasenille/ 

 

https://www.elakeliitto.fi/ajankoh-

taista/paivitetty-koronavirustiedote-133-

elakeliiton-jasenille 

 

http://www.suomenkipu.fi/ 

 

https://www.diabetes.fi/diabe-

tes/yleista_diabeteksesta/usein_kysyt-

tya_koronaviruksesta_ja_diabeteksesta 

 

https://www.autismiliitto.fi/liitto/ajankoh-

taista/autismi-chat.3667.news 

 

https://www.invalidiliitto.fi/ajankoh-

taista/hyvinvointia-ja-jaksamista-tukevia-

webinaareja 

 

https://www.mtkl.fi/ajankohtaista/masen-

nus-kuin-ikisade-verkkokurssille-osallistu-

jaryntays/ 

 

Uutiskirjeen tilaaminen 

 
Uutiskirje ilmestyy joka kuukauden ensim-

mäisellä viikolla. Ilmoita oman yhdistyk-

sen ajankohtaiset asiat kirjeeseen edelli-

sen kuukauden viimeiseen päivään men-

nessä, osoitteeseen harriet.mylly-

nen(AT)ylasavonvakka.fi 

 

Ilmoita mahdollisimman selkeästi ja lyhy-

esti TAPAHTUMAN NIMI, AIKA, 

https://www.puheet.net/auttavat-puhelimet-suomessa/?fbclid=IwAR2UJ0_p4FsDTI5uy7UzAMEXcgaxfxJMm76-PLNEVe-FnHAl4Y6Wzo4mN04
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PAIKKA, YHTEYSHENKILÖ JA 

NETTISIVU MISTÄ LISÄTIETOA. 

 

Uutiskirjeen voit tilata/peruuttaa ilmoitta-

malla nimesi, yhdistyksen ja  sähköposti-

osoitteen Maaritille, maarit.mykka-

nen(AT)ylasavonvakka.fi 

 

Kirjettä saa vapaasti jakaa omissa verkos-

toissa.  

 

Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta 

www.ylasavonvakka.fi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ylasavonvakka.fi/

