Hyvisviesti 11/2020
Hyvisviesti kokoaa tietoa Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminnasta.
Hyvisviesti lähetetään kerran kuukaudessa kaupungin avustuslomakkeessa yhdistysten ilmoittamiin
sähköpostiosoitteisiin sekä muille yhteistyökumppaneille. Hyvisviestiä saa välittää eteenpäin. Hyvis-Kuopio
myös Facebookissa, tykkää meistä ja kutsu ystäviä.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Saat tämän viestin, koska saat meiltä tiedotteita.
Jos haluat saada niitä jatkossakin, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Mikäli et niitä enää halua/tarvitse, ilmoita siitä sähköpostilla henkilölle, jolta olet ko. viestin saanut.
Säilytämme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla, emme luovuta niitä kolmansille
osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietosuojaseloste

1. Järjestöjen vuoden 2021 yleisavustukset ovat haettavana 30.11.2020 mennessä
Lomakkeet ja ohjeet löytyvät täältä. Kaikki järjestöryhmät täyttävät myös toiminnan
arviointi-kysymykset.
HUOM: Otamme vastaan vain sähköisiä hakemuksia
Liitteeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021.
Toimittakaa myös toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 2019,
jos ette ole niitä vielä toimittaneet. Mieluiten sähköpostiini sirpa.niemi@kuopio.fi.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta käsitteli avustus- ja maksupolitiikan uudistamista
21.10.2020. Pöytäkirja on luettavissa täältä.
2. Arvoisa järjestö- / yhdistystoimija!
Koronatilanteen vuoksi toteutettavat järjestöjen tilannekuvakyselyt toteutetaan syksyn osalta
kunkin kuukauden ensimmäisen viikon aikana. Linkki avautuu maanantaina ja sulkeutuu
sunnuntaina klo 24.00. Kyselyn linkki lähetetään listallamme oleville yhdistyksille spostitse sekä
julkaistaan SPR Savo-Karjalan piirin nettisivulla https://rednet.punainenristi.fi/savo-karjala. Samalta
sivulta löytyvät myös syys- ja lokakuun kyselyjen vastausten yhteenvedot.
Marraskuun vko 45 kysely aukeaa ensi maanantaina (vastausaika 2.-8.11.) – linkki kyselyyn
https://www.lyyti.in/savokarjala_tilannekuva_marraskuu2020. Toivomme teidän vastaavan myös
marraskuun kyselyyn sekä välittävän tätä viestiä myös muiden yhdistysten toimijoille.

Kiitos edelleen panoksestanne tärkeän koronaepidemian aikaisen tilannekuvatiedon
keräämisessä!

3. Pohjois-Savon alueella toimivat järjestöt ja yhdistykset, joissa on ainakin yksi palkattu työntekijä
-kutsutaan mukaan JärKeä–Järjestötyöhön kestävyyttä –hankkeeseen!
Millaiset työhyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat järjestössänne ajankohtaisia?
Askarruttavatko työn ja työn tekemisen olosuhteiden muutokset sekä se, miten vastata
niihin? Onko yhdistyksessänne tarvetta syventää luottamusjohdon työnjohdollista
osaamista? JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä –hankkeen tavoitteena on kehittää
ammatillista järjestötyötä tekevien työhyvinvointia ja järjestöjen luottamusjohdon
työnjohdollista osaamista Pohjois-Savossa. Tervetuloa mukaan hankkeeseen! Mukaan voivat
ilmoittautua pohjoissavolaiset ja Pohjois-Savossa toimivat järjestöt ja yhdistykset, joissa on
vähintään yksi palkattu työntekijä. Mukaan lähteviltä järjestöiltä ja yhdistyksiltä ei edellytetä
rahallista sitoumusta hankkeeseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) koordinoi
JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä –hanketta. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan
sosiaalirahastosta (ESR3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus; erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja
työhyvinvoinnin parantaminen). Työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin ja työnjohdollisen
osaamisen syventämiseen hankkeessa vastataan monin eri tavoin: asiantuntijaluennot,
vertaismentorointi, järjestölähtöiset prosessit, sparraus & fasilitointi ja tiedonkeruu. Järjestöt
ja yhdistykset voivat osallistua valitsemillaan tavoilla hankkeeseen. Hankkeessa työskentely
tapahtuu poikkeusolosuhteissa viranomaisohjeistuksia noudattaen (syksy 2020
verkkovälitteisesti). Hankekausi: 1.4.2020 – 30.9.2022. Tervetuloa mukaan!
Lisätiedot: projektipäällikkö Erja Anttonen, (Humak, Kuopion kampus), puh. 0400-349 245,
erja.anttonen@humak.fi sekä kehittäjä-lehtori Anniina Aunola (Humak, Kuopion kampus,
puh. 0400-349 344, anniina.aunola@humak.fi
4. Kuntolaakson vesijumppa
Vesijumppa 23.11.-21.12.2020 klo 9.45-10.15
Ryhmä kokoontuu 5 kertaa.
Hinta 18 euroa ja lisäksi hallin sisäänpääsymaksu.
Ryhmäkoko max. 20 henkilöä.
Ilmoittautuminen www.kuntapalvelut.fi/kuopio
5. Kansalaisopisto tiedottaa
Vuoden ihanin juhla on kohta täällä
Ovatko valmistelut jo alkaneet teillä? Meillä ne alkavat pian. Tule mukaan, tehdään yhdessä
ihanin joulu ikinä. Tule hakemaan ideoita joululahjoihin -ruokiin ja -koristeluihin - tai tule
muuten vain virittäytymään joulun herkkään tunnelmaan.
Tutustu tuleviin Joulukursseihin linkistä http://bit.ly/joulukurssit2020
Kursseja -50% - nyt on edullista ilmoittautua kursseille!
Syyslukukauden yli 10 viikkoa kestävät kurssit alkavat olla puolivälissä.
Lopuille kurssikerroille voit ilmoittautua puoleen hintaan (ei muita alennuksia).
Alennuksen saat vain ilmoittautumalla asiakaspalvelussa soittamalla tai käymällä.
Tutustu kurssitarjontaan ja tule mukaan.
Lisätietoja
Asiakaspalvelusta puh. 017 184 711 (avoinna ti, to klo 10-14, ke klo 12-18, suljettu ma ja pe)
tai kurssitiedoissa olevalta suunnittelevalta opettajalta.

Kurssilaskujen lähettäminen alkaa marraskuussa
Ne opiskelijat, jotka eivät vielä ole maksaneet kurssimaksuaan esim. ilmoittautumisen
yhteydessä netissä, tulevat saamaan kurssilaskun marraskuussa.
Jokainen kurssi ja osallistuja tullaan laskuttamaan erikseen ja laskussa on huomioitu kurssin
alkamispäivään mennessä asiakaspalvelussa todistetut alennukset ja työsuhde-eduilla
suoritetut maksut. Laskun maksamatta jättäminen tai se, että ei ole osallistunut kurssille, ei
ole perumista eikä oikeuta laskun mitätöintiin.
Työsuhde-eduilla maksaminen verkossa onnistuu nyt
Nyt voit maksaa kurssimaksun verkossa myös ePassilla ja Smartum-verkkomaksulla.
Muilla työsuhde-eduilla maksaminen hoidetaan asiakaspalvelupisteissä kurssin
alkamispäivään mennessä. Huom. työsuhde-edut käyvät vain osalle kursseista.

Marraskuun ilmaisluennot, voit osallistu luennoille etänä tai kuunnella myöhemmin
Senioriaamupäivä: Oodi miehille
to 5.11.2020 klo 10.00–11.30
Puistokartano, B059 Opistosali
Puistokatu 20, Kuopio
Petra Lisitsin-Mantere
Lauluja miehistä ja miesten elämästä yhdessä laulaen ja soittaen. Samanaikainen etäluento
ja videotallenne. Vain etäryhmät ilmoittautuvat.
UNESCOn maailmanperintökohteet - Venetsia
ti 10.11.2020 klo 18.30–20.00
Puistokartano, B059 Opistosali
Puistokatu 20, Kuopio
Minna Rönkkö, FM,
suunnittelijaopettaja
Venetsia ja sitä ympäröivä laguuni lisättiin UNESCOn maailmanperintölistalle vuonna 1987.
Mikä Venetsiassa niin kiehtoo? Mikä tekee Venetsiasta niin omaleimaisen ja uniikin kohteen?
Entä mitä UNESCOn maailmanperintö tarkoittaa, ja mitä maailmanperintölistalla oleminen
tarkoittaa käytännössä? Vastauksia mm. näihin kysymyksiin saat tällä luennolla.
Samanaikainen verkkoluento. Ei videotallennetta. Vain etäryhmät ilmoittautuvat.
Diagnoosina keuhkoahtaumatauti, vielä paljon edessä
ti 17.11.2020 klo 18.30–20.00
Puistokartano, B059 Opistosali
Puistokatu 20, Kuopio
Päivi Salonen, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS
Katsaus keuhkoahtaumataudista ja etenkin omahoidosta. Yhteistyössä Pohjois-Savon
Sydänpiiri ry, Kuopion Seudun hengitysyhdistys ry, Kuopion Seudun Hengityssäätiö.
Samanaikainen etäluento ja videotallenne. Vain etäryhmät ilmoittautuvat.
Katso koko luentotarjonta tästä linkistä

Ilmaiskurssi
Kielikaruselli syksy
to 26.11.2020 klo 16.45-17.45
Hyppää Kielikaruselliin! Kielikarusellin idea on innostaa ja kannustaa ihmisiä tutustumaan eri
kieliin ja kulttuureihin. Yhdellä kokoontumiskerralla keskitytään yhteen kieleen. Syksyn
viimeisellä kokoontumiskella 26.11. saksa. Tilaisuuksissa voidaan pohtia mahdollisuuksia
jatkaa kielen opiskelua. Ei kurssimaksua eikä ennakkoilmoittautumista.
Kielikaruselli jatkuu keväällä 2020
Yhdessä hyvää elämää!

