Hyvisviesti 4/2017
Hyvisviesti kokoaa tietoa Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toiminnasta.
Hyvisviesti lähetetään noin kerran kuukaudessa kaupungin avustuslomakkeessa yhdistysten
ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. Jos haluatte, että tämä lähetetään johonkin muuhun osoitteeseen
tai ette halua saada tätä viestiä jatkossa, ilmoittakaa siitä meille. Hyvisviestiä saa välittää eteenpäin.

1. Kesäajan lasten ja nuorten tapahtumat kootaan Kivakesä – Kuopio
Facebook-sivulle
Kivakesä – Kuopio -Facebook-sivu tuo yhteen Kuopion lasten, nuorten ja perheiden
kesäajan toiminnat. Sivulla eri palveluiden tuottajat, mm. kaupungin toimijat, seurakunnat,
järjestöt, urheiluseurat ja yksityishenkilöt voivat ilmoittaa omista leireistä, työpajoista,
retkistä, kerhoista, päivätapahtumista tai vaikkapa pihapeleistään lapsille, nuorille ja
perheille.
Sivun päätehtävänä on koota yhteen ja tiedoksi erilaiset toimijat ja toiminnot.
Pääsääntöisesti toiminnan tulee olla maksutonta tai alennushintaista, esim. tapahtumaa
varten erikseen räätälöity tarjous. Kaupalliset toimijat voivat ilmoittaa sivulla erilaisista
etuuksista ja alennuksista toimintoihin. Pelkkää yrityksen markkinointia ei sallita. Sivulta
löytyvät päivittämiseen liittyvät säännöt.
Sivu löytyy osoitteesta: https://www.facebook.com/kivakesakuopio
Sivun ylläpidosta huolehtivat Kuopion kaupunki, Kuopion ev. lut seurakunnat, Suomen
Setlementtiliitto ja Setlementti Puijola.
Lisätietoja:
Erno Kääriäinen, aluepäällikkö, Suomen Setlementtiliitto ry, 046 922 6837,
erno.kaariainen(at)setlementti.fi
Hanna Kärsämä, nuorisosihteeri, Kuopion ev. lut. srk, 040 484 8474,
hanna.karsama(at)evl.fi
Kati Kainulainen, iltapäivätoiminnan koordinaattori, Setlementti Puijola, 050 4364931
kati.kainulainen(at)puijola
Sani Kuosmanen, nuorisotyön suunnittelija, Kuopion kaupunki, 044 718 2684,
sani.kuosmanen(at)kuopio.fi
Jonna Forsman, kulttuurisuunnittelija, Kuopion kaupunki, 044 718 2468,
jonna.forsman(at)kuopio.fi

2. Olonkorjuutorille 25.-26.8.2017
Tervetuloa järjestämään perinteistä Olonkorjuutoria perjantaina ja lauantaina 25.26.8.2017! Tapahtuma-aika on perjantaina klo 10-16 ja lauantaina klo 10-14 ja paikkana on
kauppahallin Salacavalan, keskikäytävän ja Puijonkadun väliin jäävä torialue Veljmiespatsaan lähellä. HUOM! Aluejärjestelyihin saattaa tulla vielä muutoksia.
Toivomme erityisesti toiminnallista ohjelmaa, joka houkuttelee ihmisiä tutustumaan oman
yhdistykseenne!
Samaan aikaan torilla on myös muita tapahtumia mm. Elonkorjuujuhla. Tapahtuma on osa
viikonlopun Kuopio Juhlii –tapahtumakokonaisuutta.
Paikalle tulee telttoja, pöytiä ja sähköt, mutta mahdolliset tuolit ja sähkökaapelit/jatkojohdot
täytyy tuoda itse! Omat äänentoistolaitteet ja mikrofonit teltoissa ovat kiellettyjä, samoin
telttojen seiniin julisteiden teippaaminen ja liimaaminen. Voitte kiinnittää telttojen
ylärimaan materiaalianne esim. siimoilla. Telttojen ulkopuolelle saa laittaa esitteitä ja/tai
banderolleja, kunhan ne on sijoitettu esteettömästi ja turvallisesti. Pyydämme teitä ottamaan
huomioon sääolosuhteet, esimerkiksi voimakkaan tuulen.
Jos haluatte esiintyä ja olla mukana toritapahtuman lavaohjelmassa (esim. näytösesitys),
tiedustele vapaita esiintymisaikoja: Tilla Martikainen/ Kuopion kaupunkikeskustan
kehittämisyhdistys ry. , email: tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi
Lavaohjelmaa on koko tapahtuman ajan: perjantaina klo 9-17 ja lauantaina klo 9-15.
Tapahtumalla ei ole säävarausta!
Olonkorjuutorille ilmoittautumiset sähköpostitse pe 2.6. mennessä: sirpa.niemi@kuopio.fi
Ilmoittautuessasi kerro yhteystietosi (nimi, yhteisö, puh., sähköposti), mahdollisen
pöytätilan ja sähkön tarve ja ohjelmasi, kiitos!

3. Nilsiän musiikki- ja tanssileiri 26.6. -2.7.2017
Nilsiän musiikki- ja tanssileirin ilmoittautuminen on käynnistynyt. Leirillä on kursseja
vauvasta vaariin! Tutustu leiriin tästä

4. Pitäjäraadit
Pitäjäraadit valitaan sunnuntaina 23.4.2017 järjestettävissä Pitäjäkokouksissa.
Kuopiossa aloittaa toimintansa vuonna 2017 kuusi Pitäjäraatia, jotka perustetaan kaupungin
kuntaliitosalueille Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski.
Pitäjäraatien toiminta käynnistetään uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien.
Ensimmäiset Pitäjäkokoukset järjestetään kaikkialla samanaikaisesti sunnuntaina 23.4.2017
kello 12-15. Kaikki alueen asukkaat ovat tervetulleita kokoukseen. Paikalla olevilla on
kokouksessa puhe- ja äänivalta.

Pitäjäraadeista ja valinnoista löydät lisätietoa kaupungin verkkosivuilta
https://www.kuopio.fi/fi/pitajaraadit

5. Hyvinvointimarkkinointiseminaari 10.5.2017
Hyvinvoinnin aarretta etsimässä
10.5.2017 klo 8.30 – 12.00
Tulliportinkatu 31, 2. krs. Kuopion kaupungintalo, juhlasali
Kohderyhmä:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijat niin kunta, yritys kuin kolmannella
sektorilla
Tavoitteet:
 Hyvinvoinnin edistämisen uudet työkalut – sosiaalinen markkinointi
hyvinvoinnin edistämisen käyttövoimana.


Tuotetaan vaikuttavuuslähtöinen aarrekartta hyvinvoinnin edistämiseksi

Ilmoittautuminen 2.5.2017 mennessä tästä
OHJELMA:
Puheenjohtaja:
klo 8.00 – 8.30

Heli Norja, hyvinvoinnin edistämisen johtaja, Kuopion kaupunki
Kahvit
klo 8.30 – 8.40
Tervetuloa
Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja, Kuopion kaupunki
klo 8.40 – 9.10
Sosiaalinen markkinointi
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä – tutkittu tieto
ilmiöstä taustaksi
Marjorita Sormunen, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto,
Kuopion kampus

klo 9.10 – 9.15

Turinatuokio
klo 9.15 – 9.30
Case 1 sosiaalisesta
markkinoinnista - koulukiusaaminen
Jonna Forsman, Tiina Nykky, Minna Väisänen ja Säde Rytkönen
klo 9.30 – 9.50
Liverpoolin Healthy
Liverpool ja LFA malli (20min)
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja, Kuopion kaupunki
klo 9.50 – 10.00

Turinatuokio

klo 10.00 – 10.15
Case 2 sosiaalisesta
markkinoinnista – II tyypin diabetes
Kirsi Soininen, Pasi Räsänen ja Soile Nevalainen
klo 10.15 – 12.00
Hyvinvoinnin edistäminen
sanoista tekoihin – sosiaalinen markkinointi apuvälineenä.
Jonna Heliskoski, markkinointijohtaja, Suomen kansallismuseo
klo 12.00

Seminaarin päättäminen

6. Kansallisen veteraanipäivän Kuopion juhla to 27.4.
Musiikkikeskus
Klo 11.30 juhlakahvitus Valohallissa
Klo 13 Ekumeeninen hartaus ja kansallisen veteraanipäivän juhla
Järj. Kuopion kaupunki / Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja sotiemme veteraanijärjestöt
Vapaa pääsy

7. SPORTYWE - liikunnan uusi ulottuvuus
Etsitkö pelikaveria tai -paikkaa? Haluatko kokeilla uutta lajia? Maksuton SPORTYWEmobiilisovellus auttaa löytämään haluamasi lajin harrastuspaikat, ihmiset ja tapahtumat.
Kuopion kaupunki on lähtenyt mukaan SPORTYWE-toimintaan syöttämällä kaikki
kaupungin hallinnoimat liikuntapaikat sovellukseen. SPORTYWE auttaa löytämään
samantasoisia kavereita sijainnin perusteella, mihin vuorokaudenaikaan tahansa.
Sovelluksen avulla voi luoda tapahtumia ja turnauksia sekä kutsua ystäviä tai lähiseudun
harrastajia mukaan toimintaan. SPORTYWE tuo harrastamiseen uudenlaisen sosiaalisen
ulottuvuuden.
Maksuttoman mobiilisovelluksen saa ladattua app-storesta, google-play kaupasta tai
nettisivuilta: sportywe.com
Tutustu, aktivoi ystäväsi, etsi uusia kavereita ja nauti porukalla liikkumisesta! -

8. Kulttuurikahvila 60+
Kulttuurikahvila 60+ on seniori-ikäisille suunnattu kohtaamis- ja keskustelupaikka
mielenkiintoisten kulttuuriaiheiden äärellä.
Vapaa pääsy! Kuopion Musiikkikeskuksen Valokabinetti
ke 3.5. 2017 klo 13 ITE-TAIDE

Omasta taiteen tekemisestään puhumassa itseoppinut kuvataiteilija Anna WildRose.

9. Hyvinvoiva kunta – navettakissasta hoivarobottiin 15.6.
Musiikkikeskus / Kuopion Kesäseminaarit 2017
Lisätietoja
Kuopiossa järjestetään useita hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä valtakunnallisia seminaareja 15.19.6.2017. Teemoina mm. hyvinvoinnin edistämisen uudessa kuntarakenteessa, työhyvinvointi,
taiteen ja kulttuurin rooli yhteiskunnassa sekä kulttuurin ja liikunnan vaikutukset aivoterveyteen.

10.

Kuopion kansalaisopisto tiedottaa
Ilmoittautuminen lukuvuoden 2017-2018 kursseille

alkaa maanantaina 15.5.2017 klo 10.00 internetissä www.opistopalvelut.fi/kuopio
tai puhelimitse 017 184 711.
Kevään luennot
Lähiluennot:
Kuopion kansalaisopisto, Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio ja samanaikainen
etäluentomahdollisuus.
Löydetäänkö syöpä geenitestillä? to 6.4.2017 klo 16.00-17.30
Huom. luennoitsija on vaihtunut: Minna Pöyhönen, dosentti,
perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri
Uudet ja vanhat suomalaiset to 27.4.2017 klo 17.00. Ei etäluentoa
Liikunta, lääkettä aivoillekin 10.5.2017 klo 18.30-20.00
Diabetestietopäivät kevät ti 9.5. ja ti 16.5.2017 klo 16.15 alkaen
Näytelmät
8.4., 9.4. klo 15
Prinsessa Ruusunen
Muuruveden kylätalo, Rantatie 9, Juankoski
Liput 10€/aikuiset
Juankosken Näytelmäkerho ja Kuopion kansalaisopisto esittää
kirj. Sakari Hokkanen, ohj. Laura Elina Martikainen
12.4. klo 18 Ensi-ilta, ke 19.4. klo 18, su 23.4. klo 14
Supernaiivi
Kulttuuriareena 44, Kauppakatu 44, Kuopio
Liput 10€
Kuopion kansalaisopiston näytelmäversio Supernaiivin alkuperäisteoksesta
norjalaisen Erlend Loen palkitusta läpimurtoromaanista
Dramatisointi: Anna Krogerus, Sovitus ja ohjaus: Johanna Leksis

Näyttelyt
Vehmersalmi:
29.3.-25.4.2017 ma ja ke 13-19, ti ja pe 9-15
Kuopion kansalaisopiston kevätnäyttelyt Vehmersalmen lähikirjasto
11.4.-21.4.2017 ma-pe 9-15, la 9-13
Kuopion kansalaisopiston kuvataidekoulun näyttely Käsityökahvila Hilima,
Vehmersalmi
Tuusniemi:
22.- 23.4.2017 la klo 9-14, su klo 9-13
Kuopion kansalaisopiston kevätnäyttely (Tuusniemi) Turulan koulukeskus
Nilsiä:
27.3.-10.4.2017 ma, to 10-19, ti, ke, pe 10-16, la 10-14
Kuopion kansalaisopiston taidenäyttely Nilsiän kirjasto
7.-8.4.2017 pe 14-20, la 10-14,
Kuopion kansalaisopiston Nilsiän kevätkarkelot Nilsiä, virastotalo
7.-9.4.2017 pe 14-20, la-su 10-15
Kuopion kansalaisopiston oppilastöiden näyttely Nilsiä, Käsityömatkailupalvelut
Taitoloma
5.- 19.5.2017 ma, to 10-19, ti-ke, pe 10-16, la 10-14
Kuopion kansalaisopiston Taiteen perusopetuksen näyttely (Nilsiä) kirjasto

Kuopio:
7.-9.4.2017 pe 14-18, la 10-14, su 10-16
Kuopion kansalaisopiston kevätnäyttely Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
Konsertit
9.4.2017 su 13.00
Kuopion kansalaisopiston musiikkiryhmä Ilosten konsertti Turulan koulukeskus,
Tuusniemi

27.4.2017 to klo 19.30-23.30
Bändi-ilta Pannuhuoneella Pannuhuone, Kuopio

Tapahtumat
8.4.2017 la klo 15
Kuopion kansalaisopiston 100-vuotisjuhla Kuopion Musiikkikeskus, Kuopio
Tilaisuus on varattu loppuun.
18.4.2017 ti klo 18.00-19.30
Laulajien kevätkonsertti Turulan koulukeskus, Tuusniemi
19.4.2017 alkaen
Muistojen kultaama 60-luku Ks. tarkemmat konserttitiedot linkistä.
22.4.2017
Kevään tanssinäytökset 2017 Kulttuuriareena 44 (Nuorisokeskus) Kuopio
Klo 13 ja 14 alle kouluikäiset lapset sekä klo 15 ja 17 kouluikäiset lapset ja aikuiset
5.5.- 2.6.2017 Pe klo 9-9.45
Lähde liikkeelle, innostu ja ihastu! Kuopio
Tervetuloa tutustumaan matalankynnyksen liikuntaryhmään, joka sopii
liikuntaharrastusta aloitteleville.
Tutustu ja katso lisää kansalaisopisto.kuopio.fi ja Facebook, Instagram, YouTube
sekä Blogi

11.
Yhdessä olemme enemmän! Kuopion kaupunki ja yhdistykset
kotoutumisen tukena
Tule mukaan pohtimaan yhdistyksesi/järjestösi roolia uusien kaupunkilaisten kotoutumisen
tukemisessa! Starttipajaksi nimetyssä illassa kuullaan kaupungin roolista kotouttamisessa
sekä erilaisten yhdistysten tarjoamista mahdollisuuksista kotouttamisen tukena!
Starttipaja järjestetään Kuopiossa tiistaina 16.5.2017 klo 17:30 – 20:00 paikkana toimii
Kuopion museon kokoustila (Kauppakatu 23, 70100 Kuopio)
OHJELMA:

Kahvitarjoilu & tervetulosanat
Kuopion kaupungin rooli
Kotoutumisen kaari & järjestötarjotin

Työpaja – Miten yhdistyksenne voi olla mukana kotouttamassa?
Millaiseen toimintaan maahan muuttaneet voisivat tulla mukaan?
Yhteenveto: Yhdessä eteenpäin!
TERVETULOA!
Tilaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittauduthan maanantaihin 15.5.2017
mennessä piia.jounila@punainenristi.fi / 040 737 2179.

______________________________________

Sirpa Niemi
Kansalaistoiminnan asiantuntija
Kuopion kaupunki
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö
Minna Canthin katu 24, 2.krs.
70100 Kuopio
puh. 044 7182504
sirpa.niemi(at)kuopio.fi, www.kuopio.fi

__________________________________________

