Hyvisviesti 12/2017
Hyvisviesti kokoaa tietoa Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminnasta.
Hyvisviesti lähetetään noin kerran kuukaudessa kaupungin avustuslomakkeessa yhdistysten
ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin sekä muille yhteistyökumppaneille. Jos haluatte, että tämä
lähetetään johonkin muuhun osoitteeseen tai ette halua saada tätä viestiä jatkossa, ilmoittakaa
siitä meille. Hyvisviestiä saa välittää eteenpäin. Hyvis-Kuopio myös Facebookissa, tykkää meistä ja
kutsu ystäviä.
1. Tänään 5.12. vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää
Vapaaehtoinen, sinä teet tärkeää työtä. Kiitos!

2. Kaikkien aikojen itsenäisyysjuhlat Kuopiossa 5.12. ja 6.12.2017
Runsaasti ohjelmaa ympäri Kuopiota.
Lisätietoja tästä
3. Kuopion joulukalenteri 2017
Tervetuloa pelaamaan Kuopion joulukalenteria 2017! Ai että miksikö pelaamaan? No siksi,
että tämä joulukalenteri toimii perinteisen luukkujen avaamisen ja joulutunnelman

nostattamisen lisäksi mobiilipelinä, jossa jokaisesta luukusta avautuvasta tehtävästä saa
pisteitä. Kuopion joulukalenterissa avautuu päivittäin uusia tehtäviä, jotka pelaajan täytyy
suorittaa.
Palkitsemme ensi vuoden alussa kolme eniten pisteitä kerännyttä pelaajaa tai joukkuetta
Kuopion kaupungin kulttuurilahjakorteilla.
Kuopion joulukalenteri -peliin pääset näin:
Mene sivulle: seppo.io
1) Kirjaudu peliin > Kirjaudu pelaajana > Anna pin-koodi 13C300 (pin-koodi tarvitaan vain
ensimmäisellä kirjautumiskerralla)
2) Keksi joukkueellenne/joukkueellesi nimi
3) Anna joukkueenne/joukkueesi sähköpostiosoite (Osoitetta käytetään ainoastaan
tulevista mobiilipeleistä tiedottamiseen sekä voittajien kohdalla palkintojen
toimittamiseen)
4) Ota talteen joukkueesi salasana esim. kuvakaappauksena tai kirjoita se ylös > sen
avulla pääset kirjautumaan takaisin peliin jälleen seuraavana päivänä.
5) Avaa ensimmäisenä tehtävä ruudusta ”Aloita tästä” (Tehtävä näkyy vaaleanpunaisena
”pallukkana” luukun päällä)
Jos sinulla on teknisiä ongelmia joulukalenterin käyttämisessä, olethan yhteydessä:
henrietta.lehtonen@seppo.io
Jos haluat kysyä joulukalenterin sisällöstä jotain, olethan yhteydessä:
henna.lindroos@kuopio.fi Tunnelmallista joulunodotusta ja riemua Kuopion joulukalenteri
-peliin!
4. Uusi Kuopion Talvitori tuo torille luisteluradan, jääveistoksia ja jääliukumäkiä - tule mukaan
ideoimaan ja tuottamaan sisältöä Talvitorille!
Perinteisten Tammimarkkinoiden yhteyteen rakentuu ensi vuonna uusi Talvitori-konsepti,
joka tuo mukavaa talvista aktiviteettia ja toimintaa torille. Torille tullaan jäädyttämään
mm. luistelurata, jääveistoksia sekä jääliukumäki. Talvitorin avajaisia vietetään
Tammimarkkinoilla 26.1. ja talvitoiminta voi jatkua säiden salliessa jopa maaliskuulle
saakka.
Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry etsii nyt yhteistyökumppaneita
tuottamaan ja ideoimaan talvista aktiviteettia ja toimintaa Talvitorille!
Tarjoamme alueen toimijoille - yhdistyksille, seuroille ja yrityksille - mahdollisuuden
markkinoida omaa toimintaansa Talvitorilla erilaisien teemapäivien kautta tapahtumin ja
tempauksin! Voitte järjestää torilla esimerkiksi luisteludiskoja tai -karaoketapahtumia,
ystävänpäivän rusettiluistelua, kilpailuja ja turnauksia, liikuntaleikkejä ja -pelejä,
luisteluopetusta, talvikirpputoria ja toiminnan esittelyä. Tapahtuman ohessa voi tehdä
pientä myyntitoimintaa.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoa ja tapahtumapäivävaraukset
Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys
Milja Hirvonen

toimisto@kuopionkeskus.fi
p. 044 722 6074
5. Seniorit voimavaraksi –kysely
Kyselyyn voi vastata osoitteessa http://bit.ly/Seniorit_voimavaraksikysely
6. Kino KuvaKukko tiedottaa
Kuvakukon ooppera- ja balettisarja käynnistyy. Joulukuussa kajauttelevat joululauluja
ilmoille herrat Luciano Pavarotti, Jose Carreras ja Placido Domingo. Vuoden 1999 Wienissä
taltioitu joulukonsertti esitetään 13.-14.12.
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan esittämällä nonstop-näytöksenä lyhytelokuvia Suomesta
vuosilta 1917-1986. Kierros alkaa klo 12 ja toinen kierros n. klo 14.15. Näytöksiin on vapaa
pääsy, ja niitä voi saapua katsomaan ja niistä voi myös poistua kesken esityksenkin.
Vuoden viimeinen Hopeatähti vietetään pikkujoulutunnelmissa 12.12. Elokuvana nähdään
Kenneth Branaghin 'Idän pikajunan arvoitus' n. klo 13 heti asiaankuuluvien
pikkujouluseremonien jälkeen.
Hyvät Kuvat-kerhossa torstaina 7.12. 'your name.' ja 14.12. 'Naapurini Totoro'.
Joulukuussa ensi-illassa vielä kolme elokuvaa; 22.12. 'The Journey', jonka pääosissa
nähdään brittikonkarit Timothy Spall ja Colm Meaney. 29.12. saapuu ensi-iltaan Berliinin
filmijuhlien pääpalkinnon, Kultaisen karhun voittanut unkarilaisleffa 'Kosketuksissa'. Ja yhtä
varmasti kuin kerran vuodessa saapuu pukki lapsille lahjoja tuomaan, tulee valkokankaalle
uusi Woody Allen-leffa. 'Wonder Wheel' on ensi-illassa 29.12, ja sen pääosissa nähdään
Kate Winslet, Juno Temple ja Justin Timberlake.
Terveisin, Paul Staufenbiel, Kino Kuvakukko
7. Neulamäen kirjaston ja asukastuvan yhteiset avajaiset ke 13.12. klo 12 – 13
Neulamäen kirjasto ja asukastupa pitävät yhteisen avajaistilaisuuden keskiviikkona 13.12.
klo 12 -13. Avajaisissa on kahvitarjoilu ja musiikkia.
8. Minnantuvan avajaiset ke 13.12.2017 klo 8:00 lähtien (Suokadun palvelukeskus)
Tule tutustumaan asukastuvan uusiin tiloihin.
Paikalla avajaisissa myös ikäneuvolasta sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijoita
antamassa ohjausta ja neuvontaa terveyteen, ravitsemukseen ja liikuntaan liittyen. Tule
mittauttamaan verenpaineesi, tekemään muistitesti tai testauttamaan puristusvoimaasi.
Glögitarjoilu
9. Kuopion Seurafoorumi ti 12.12.2017 klo 17.00 -19.00
Paikkana on Kuopion valtuustotalo, Suokatu 42, valtuustosali
Kaupungin isännöimän tilaisuuden pääteemana on liikunta- ja urheilupaikkojen rakentaminen.
Ilmoittaudu tilaisuuteen pikaisesti, tarvitsemme kahvitarjoiluja varten osallistujamäärän
viimeistään aamulla 7.12.2017 klo 10 mennessä (tiina.heikkinen@pohjois-savonliikunta.fi)
Tervetuloa mukaan kauden päätöstapaamiseen kaikki kuopiolaisten urheiluseurojen edustajat!

10. Brahen puiston pakkasjuhlaan su 28.1.2018 klo 14-16
mahtuisi vielä pienimuotoisen buffetin pitäjiä järjestöjen keskuudesta (esim. pulla/kahvi/lettutarjoilulla). Lisätietoa: tiina.taskinen-viinikainen@kuopio.fi
puh. 044 748 2374

Kiitos hyvästä yhteistyöstä 2017
Joulurauhaa ja turvallista vuotta 2018
Kuopion kaupunki
kansalaistoiminnan yksikkö

