
YLÄ-SAVON VAKKA



Ylä- Savon Vakka on STEA:n tukema hanke ajalle 2019- 2021. Pohjois-Savon Muisti ry 
hallinnoi ja rahoitus tulee Veikkaukselta.

Ylä-Savon Vakka ylläpitää Yhdistystalo Vakkaa Iisalmessa (Pohjolankatu 4)

Yhdistystalo Vakka tarjoaa maksutta vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistysten käyttöön 
kokoustiloja. Yhdistykset voivat käyttää kokoustiloja esimerkiksi kokousten pitämiseen, 
tapaamisiin, omien tapahtumien, koulutusten ja vertaisryhmien pitämiseen. 

Lisätietoa Ylä- Savon Vakan toiminnasta www.ylasavonvakka.fi.



TAVOITTEET

• Yhdistysten osaamisen kehittäminen (tuki, ohjaus, 

viestintä, koulutus)

• Yhdistysten keskinäisen yhteistyön aktivoiminen

• Yhteistyömahdollisuuksien luominen julkisen 

sektorin, yhdistysten, oppilaitosten ja muiden alueen 

toimijoiden kesken – koko VERKOSTON hahmotus

• Kuntien yhdistystoimijoille yhteisten 

viestintäsuunnitelmien sekä vuosikellojen 

laadinta



TOIMINTA

Yhdistystalon 
toiminta

Yhdistystalo sijaitsee 

osoitteessa 

Pohjolankatu 4. Talo 

avoinna säännöllisesti 

päivittäin. Tilaa voi 

varata kokouksiin, 

vertaisryhmiin yms. 

Monipuolista toimintaa, 

kts. Lisää 

toimintakalenterista.

Koulutukset, kehittämispäivät 
& infotilaisuudet

Yhdistystoimijoille, 

yhdistysten 

luottamushenkilöille ja 

kaikille 

yhdistystoiminnasta 

kiinnostuneille 

suunnattuja tilaisuuksia 

ajankohtaista teemoista.

Ideariihet ja Pop up 
Yhdistystalo

Ylä-Savon kunnissa  

yhdistystoimijoille 

ideariihiä, joissa 

suunnitellaan yhdessä 

yhdistysyhteistyötä. Pop 

up Yhdistystalo toiminta 

kunnissa kerran 

kuukaudessa. 

Yhdistysten 

yhteistyömallin 

juurruttaminen koko 

Ylä-Savoon.

Seminaarit ja 
tapahtumat

Yhdessä 

yhteistyötahojen kanssa 

erilaisia seminaareja ja 

tapahtumia.

Vapaaehtoistoiminnan 
kehittäminen

Vapaaehtoistoimijoille 

virkistystoimintaa. Uusien 

vapaaehtoismallien 

kehittäminen, 

vapaaehtoisten rekrytointi 

ja kokemustoimijamallin 

levittäminen alueelle.



IDEARIIHET 
YLÄ- SAVON 
KUNNISSA

1. Hyvin toimivat asiat omassa kunnassa

2. Tarpeet Vakan toiminnalle (tilat, ryhmät, 

koulutukset ja tapahtumat)

3. Tutustuminen muihin yhdistystoimijoihin ja 

yhteistyöverkoston hahmotus
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YHTEYTTÄ MATALALLA 
KYNNYKSELLÄ

• Mukaan kokouksiin kertomaan toiminnasta

• Apua tietokoneen ja netin kanssa

• Ohjausta yhdistyksen hallinnon ja käytännön 

asioiden kanssa

• Yhteisien tapahtumien organisoimista

• Terveyskeskuksen ilmoitustaulun siivoamista

• Työnohjausta vapaaehtoisille

• Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen Ylä-

Savon Vakan uutiskirjeessä ja www-sivuilla



YLÄ-SAVON 
VAKAN 

YHTEYSTIEDOT

Maarit Mykkänen, p. 044 066 1228

maarit.mykkanen(AT)ylasavonvakka.fi

Harriet Myllynen, p. 0440661271, 

harriet.Myllynen(AT)ylasavonvakka.fi

www.ylasavonvakka.fi

Facebook: Ylä-Savon Vakka-Yhdistystalo

http://www.ylasavonvakka.fi/


YHDISTYSTALO VAKKA
POHJOLANKATU 4



YHDISTYSTALO VAKKA AVOINNA 

TULE KAHVILLE, LUKEMAAN PÄIVÄN 
LEHTI JA JUTTELEMAAN TOISTEN KANSSA 

TIISTAI – TORSTAI KLO 10-15.00.

KERROMME TARVITTAESSA VAMMAIS - , 
POTILAS- JA 

KANSANTERVEYSYHDISTYSTEN 
TOIMINNASTA.



YHDISTYSTALOLTA LÖYTYY KOLME ERIKOKOISTA 
TILAA: 

- KEITTIÖN YHTEYDESSÄ OLEVA KEITTIÖSOPPI,
- SISÄÄN TULTAESSA  OLOHUONE JA  

- KOKOUSTILA YHTEISTYÖSALI.

TILOISSA VOI OLLA YHTÄ AIKAA ERI KÄYTTÄJIÄ JA 
RYHMIÄ.



KEITTIÖSOPPI

• Keittiösopessa on 2 tilaa; keittiö sekä kokoustila

• Jääkaappi, kahvin- ja vedenkeitin, astianpesukone, 
mikrouuni sekä astiat ovat kävijöiden käytettävissä.

• Keittiösopessa on istumapaikkoja noin 12 henkilölle 
pöytäryhmässä sekä kahdella sohvalla.

• Keittiösopesta löytyy myös iso näyttö.

• Keittiösoppea voi varata työskentelytilaksi 
yhdistykselleen.

• Keittiösopesta löytyy myös Iisalmen seudun 
Hengitysyhdistyksen käytössä oleva 
työskentelynurkkaus.

• Yhdistystalon invawc löytyy keittiösopesta.



OLOHUONE

• Olohuone on heti sisään tultaessa.

• Tilaa kiertää ikkunasohvat ja tilassa on pöytäryhmiä ja 
nojatuoleja.

• Tilassa on istumapaikkoja noin 25 henkilölle.

• Tilassa sijaitsee kopiokone (sermin takana) ja 
yhdistysten lainattavissa olevaa materiaalia (sisään 
tultaessa oikealla).

• Tila sopii isojen koulutusten järjestämiseen ja 
tuolivarastosta (eteisessä) voi siirtää tuoleja tänne.

• Tilan varauksen infopiste sijaitsee olohuoneessa.



YHTEISTYÖSALI

• Tilassa on 6 pöytää ja istumapaikkoja 25-30 

henkilölle.

• Käytettävissä iso näyttö hdmi- yhteydellä, tuo oma 

tietokone.

• Tilassa on oma jääkaappi, kahvinkeitin, mikrouuni ja 

vedenkeitin sekä kahviastiasto. 

• Yhteistyösalissa on käytössä fläppipaperitaulu sekä 

valkotaulu.



NÄIN VARAAT TILOJA

• Kokoustilojen varaus tapahtuu varaamalla aika varauskalenterista. 
Varauskalenteri sijaitsee yhdistystalon infopisteessä. 

• Infopiste on olohuoneessa yhteistyösalin ovien välissä.

• Kirjaa kalenteriin / ilmoita varauksen yhteydessä 
selkeästi 

1. tila, jota tarvitset käyttöösi (keittiösoppi/ olohuone 
/yhteistyösali). 

2. Päivä ja kellonaika

3. yhdistyksen/organisaation nimi ja yhdyshenkilön nimi, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite

• Yhteyshenkilö lisätään automaattisesti sähköpostilistalle 
ja hän saa tilanvaraajille suunnattuja infoviestejä.

• Käytä kalenterimerkinnöissä lyijykynää.

• Varaathan aikaa myös tapahtuman jälkeiselle 
kokoustilan siistimiselle. 

• Voit varata kokoustilan myös ottamalla yhteyttä Vakan 
suunnittelijaan: tilanvarausasiat ensisijaisesti

harriet.myllynen (AT)ylasavonvakka.fi tai 044 0661271

mailto:harriet.myllynen@psmuisti.fi

