
 

 
 
Hyvisviesti 4/2018 
 
Hyvisviesti kokoaa tietoa Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminnasta. 
Hyvisviesti lähetetään 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. Kuvakukon pääsiäisen ohjelmistoa 
Kino Kuvakukon Pääsiäisen ajan uutuusleffat tarjoavat paitsi ranskalaisen elokuvahelmen ja 
raamatullisia elämyksiä, myös turkkilaista kissaenergiaa. 
Turkkilais-yhdysvaltalainen dokumenttielokuva 'Kedi' kertoo tuhansien vuosien ajan 
Istanbulin katukuvaan kuuluneiden kissojen elämästä kulttuuriltaan rikkaassa kaupungissa. 
Ensi-ilta on Pitkäperjantaina klo 17.45.  
'Maria Magdaleena' on raamatullinen elämäkertaelokuva eräästä maailman 
väärinymmärretyimmistä hengellisistä hahmoista. Pääosissa Maria Magdaleenana nähdään 
Rooney Mara ja Jeesuksena Joaquin Phoenix. Ensi-ilta Pitkäperjantaina klo 13. 
Muun muassa parhaan elokuvan César-palkinnon kotimaassaan Ranskassa saanut 'BPM 
(beats per minute)' on yksi tämän vuoden elokuvatapauksista. 90-luvun Pariisin sijoittuva 
elokuva kertoo aktivisteista, jotka vastustivat lääketeollisuuden välinpitämättömyyttä ja 
valtion kyvyttömyyttä toimia AIDS-kriisin hillitsemiseksi. Elokuva voitti myös Cannesissa 
Grand Prix-palkinnon, ja juryn johtaja Pedro Almodovar luonnehti elokuvaa näin: 
”Mahdotonta rakastaa elokuvaa enemmän kuin tätä.” Ensi-ilta perjantaina klo 19.15. 
Giuseppe Tornatoren moderni klassikko ' Cinema Paradiso' jatkaa kahdella esityksellä, ensi 
maanantaina klo 13 ja torstaina 5.4. klo 15. 
Virpi Suutarin dokumenttielokuva 'Yrittäjä' nähdään viimeisen kerran maanantaina klo 
19.45. 
Arkiston sarjassa maanantaina klo 18 brittiläisen Wendy Toyen todella harvoin nähty 
'Kolme murhaa' vuodelta 1953. 
Lisää klassikoita näkee myös tulevana tiistaina klo 13, kun Hopeatähti-kerho esittää Ingmar 
Bergmanin 100-vuotisjuhlan kunniaksi 'Syyssonaatin' vuodelta 1978, ja kaiken kukkuraksi 
Hyvät Kuvat-kerhossa on kaikille avoin ilmaisnäytös Elem Klimovin vuoden 1985 
sotaklassikosta 'Tule ja katso' torstaina 5.4. klo 17.30 ja toinen näytös klo 20.  
Perjantaina 6.4. ensi-illassa Tapio Kalliomäen ohjaama dokumenttielokuva 'Tie 
Tampereelle' ja Albert Dupontelin uutuusohjaus 'Näkemiin taivaassa'. 
Lisätietoja http://www.kuvakukko.kuopio.fi/ 
 

2. Apua ja tukea arjen sujuvuuteen arkeen voimaa ryhmästä 
Ryhmä on tarkoitettu sinulle, joka olet täysi-ikäinen ja sinulla on jokin pitkäaikaissairaus, 
haitta tai vamma tai olet pitkäaikaissairaan omainen.  
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Seuraavat Arkeen Voimaa ryhmät alkavat Kuopiossa: 
* ti 10.4.2018 klo 13.30 Petosen asukastuvalla, Jalkasenkatu 7 
* ke 11.4.2018 klo 16.30 Vehmersalmen asukastuvalla, Satamarannantie 1 
* to 12.4.2018 klo 13.00 Särkiniemen asukastuvalla, Rimpitie 2 
 
Tapaamisia on yhteensä kuusi. Tapaamiset ovat viikon välein. Ryhmässä käydään läpi 
asioita, jotka ovat yhteisiä pitkäaikaissairaille henkilöille. Ryhmään osallistuminen on 
maksutonta (sisältää materiaalit, tilat ja kahvit). Jokainen kustantaa itse matkat 
ryhmätapaamisiin. Ryhmää ohjaa koulutetut vertaisohjaajat. Ryhmät järjestää Kuopion 
kaupunki yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Tule rohkeasti mukaan!  
Ilmoittautuminen: p. 0447 182 463/ 0447 182 435 tai 
https://my.surveypal.com/Arkeenvoimaa2017 
Seuraa nettisivuja: www.kuopio.fi/arkeen-voimaa 
 

3. Järjestöt tiloissa – seminaari to 12.4 klo 12.30 – 16.00 
Paikka: Kuopion pääkirjasto 
Seminaari ja sen työpaja on tarkoitettu kaikille Pohjois-Savossa yhdistystiloja 
suunnitteleville. Mukaan ovat tervetulleita kaikki yhdistys- ja järjestötoimijat sekä aiheesta 
kiinnostuneet. 
Ilmoittautumiset 9.4. mennessä sähköpostilla anne.aholainen(a)pssotu.fi tai osoitteessa 
https://link.webropolsurveys.com/S/2421510073E6DC30 

 
4. Kuopion Järjestöjatkot to 12.4 klo 17.00 – 19.00 

Paikka: Kuopion pääkirjasto 
Järjestöjatkot ovat jatkoa syksyn järjestöillalle. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille yhdistys- ja 
järjestötoimijoille ja urheiluseuroille sekä asiasta kiinnostuneille! 
Ohjelmassa:  
Kuopion kaupungin uusi strategia ja järjestöt Sirpa Lätti-Hyvönen, Strategianjohtaja  
Kick off - Järjestöyhteistyön ohje Kuopioon, yhteinen työskentely Sakke-hanke ja Kuopion 
kaupungin kansalaistoiminnan aktivoinnin yksikkö 
Pohjois-Savon Järjestötietopalvelu – info Sakke-hanke 
Ilmoittautumiset 9.4. mennessä sähköpostilla anne.aholainen(a)pssotu.fi tai osoitteessa 
https://link.webropolsurveys.com/s/2421510073e6dc30 
Samalla lomakkeella voit ilmoittautua myös aamupäivän järjestöt tiloissa - seminaariin. 

 
5. Pohjois-Savon Järjestökysely on avattu vastauksille! 

Kyselyyn vastaamalla olet mukana tuottamassa ainutlaatuista tietoa järjestö- ja 
yhdistyskentän toiminnasta Pohjois-Savossa. Kyselystä vastaava Pohjois-Savon 
Sosiaaliturvayhdistys ry toivoo vastaajia eri toimialoilta, niin pienistä kuin suuristakin 
järjestöistä ja yhdistyksistä.  
Järjestöjen ja yhdistysten toiminnasta tietoa maakuntatasolla on kerätty vain vähän 
Pohjois-Savossa. Maakunnan tasolla järjestötoiminnasta ei ole ollut löydettävissä mitään 
selvitystä ennen vuotta 2016, jolloin järjestökysely toteutettiin ensimmäisen kerran. 
Uudella kyselyllä halutaan selvittää yhdistysten tämän hetkisen toiminnan nykytilaa, tuen 
tarpeita ja tulevaisuudennäkymiä. Kyselyn uusiminen mahdollistaa myös vertailun 
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suhteessa vuoden 2016 tilanteeseen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuonna 2019 
valmistuvassa Pohjois-Savon yhdistysohjelmassa. 
Järjestökysely 2018 on osa Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoiman Sakke-
hankkeen toimintaa. Kyselyn toteuttaa opinnäytetyönään Humanistisen 
ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelija Juha Ahola. 
Jaathan tietoa myös eteenpäin kyselystä! Yhteistyöllä tavoitamme pohjoissavolaiset 
yhdistykset kattavimmin. 
Kyselyyn voi vastata 20.4.2018 saakka. Linkki kyselyyn: 
https://link.webropolsurveys.com/S/48E73F1FF0882E48 
Kyselyn löydät myös osoitteesta: http://www.pssotu.fi/sakke.html 

 
6. Vapaaehtoisten jatkokurssi 19.4.2018 Teemana voimaantuminen  

Kohderyhmä: Jatkokurssi on tarkoitettu sinulle, joka olet tehnyt vapaaehtoistyötä 
vähintään kerran vuoden aikana.  
Tule voimaantumaan yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa mukavaan tuokioon, joka on 
täynnä iloa ja onnistumisen kokemuksia!  
Kurssilla pääset osallistumaan työpajaan, jonka ohjaajana toimii vuorovaikutus- ja 
tunnetaitojen kouluttuja Anni Marin. Kurssilla tehdään harjoituksia, jotka vahvistavat 
läsnäolontaitoa ja itsetuntoa.  
Jatkokurssi toteutetaan 19.4.2018 päivän aikana kaksi kertaa samansisältöisenä, joten voit 
valita, kumpaan haluat osallistua:  
• 19.4.2018 klo 13.00 - 15.00 Alavan toimintakeskuksessa, Siikaniemenkatu 6, juhlasali  
• 19.4.2018 klo 17.00 – 19.00 Suokadun toimintakeskuksessa, Suokatu 6, ruokasali  
Osallistumismaksu 10e, jonka maksaa taustaorganisaatio/järjestö, johon teet 
vapaaehtoistyötä ja osallistut tälle vapaaehtoisten jatkokurssille. Sovi tästä 
taustaorganisaatiosi/ järjestösi kanssa ennen kurssille saapumista.  
Ilmoittautuminen 12.4.2018 mennessä: https://my.surveypal.com/jatkokurssi  
Lisätietoa jatkokurssista: vs. hyvinvointikoordinaattori Katja Maksimainen, 
katja.maksimainen@kuopio.fi , 0447182435 tai Säde Rytkönen, sade.rytkonen@kuopio.fi 
0447182462 

 
7. Nilsiän musiikki- ja tanssileirin ilmoittautuminen on käynnissä! 

Nilsiän 58. musiikki- ja tanssileiri järjestetään 25.6.-1.7.2018. Leirillä on tarjolla opetusta yli 
30 eri aineessa lastentanssista viihdeorkesteriin. Uutuuskursseina tänä vuonna ovat mm. 
Paritanssin ABC- ja Pilates-lyhytkurssit. Leirillä opettavat jälleen nimekkäät opettajat 
esimerkiksi kitaravirtuoosi Pauli Halme, Tanssikoulu Wision Anne-Riina ja Tapani, sekä 
Suurlähettiläät -yhtyeestäkin tunnettu Jussu Pöyhönen. Konserttirintamalla kuullaan 
upeata seitsenhenkistä kokoonpanoa: Rita Linna & Studio-orkesteri. Nilsiän kirkossa taas 
esiintyy kansainvälistäkin mainetta saanut valovoimainen sopraano Sanna Matinniemi.   
Koko mielenkiintoinen kurssitarjonta, sekä ilmoittautumislomake löytyy: 
https://www.kuopio.fi/nilsian-musiikki-ja-tanssileiri 

 
8. Lähde liikkeelle, innostu ja ihastu! 

Tervetuloa tutustumaan matalankynnyksen liikuntaryhmään, joka sopii liikuntaharrastusta 
aloitteleville. Mukaan voit tulla kerran tai innostua kaikista lajeista. Toiminta on kaikille 
avointa ja maksutonta, ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/48E73F1FF0882E48
http://www.pssotu.fi/sakke.html
https://my.surveypal.com/jatkokurssi
mailto:katja.maksimainen@kuopio.fi
mailto:sade.rytkonen@kuopio.fi
https://www.kuopio.fi/nilsian-musiikki-ja-tanssileiri


Kokoontumiset Puistokartanon liikuntasalissa ( Puistokatu 20 ) perjantaisin klo 9.00- 9.45.  
Varaa mukaasi sisäliikuntavaatteet. 
6.4.2018 Keppijumppa 
13.4.2018  Kahvakuula 
20.4.2018  Lavis 
27.4.2018  Asahi 
4.5.2018 Jalkateräjumppa 
Ota oma liikuntaväline mukaan, jos sinulla on. 

 
9. Kaikille avoin tuolijooga Suokadun toimintakeskukselle tiistaisin  

8.5, 15.5, 22.5 ja 29.5 klo 9.15- 10.15 
Hinta 18 euroa/ 4 kertaa (1 kerta 60min.) Mukaan mahtuu 25 henkilöä. 
Ohjaajana toimii joogaopettaja. 
Sitovat ilmoittautumiset 27.4.2018 mennessä p. 044 718 2509 tai 044 748 2363. 
 

10. Kaikille avoin vesijumppa Suokadun toimintakeskukselle keskiviikkoisin  
2.5, 9.5, 16.5, 23.5 ja 30.5 klo 11.15- 11.45 sekaryhmä, klo 11.50- 12.20 naiset 
Hinta 18 euroa/ 5 kertaa, mukaan mahtuu 15 henkilöä. 
Ohjaajina toimivat Kuopion kaupungin liikunnanohjaajat 
Sitovat ilmoittautumiset 27.4.2018 mennessä p. 044 718 2509 tai 044 748 2363. 

 
11. Panostusta Juankosken palveluihin   

Palvelujen uudistaminen ja kehittäminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa eli 
lyhyemmin Pato-hanke on käynnistynyt Juankoskella. Hanke toimii osana 
valtionvarainministeriön yhdistymisavustuksen toteuttamiskokonaisuutta. Tavoitteena on 
uudistaa ja kehittää Juankosken alueen palveluja yritystoimintalähtöisesti yhdessä alueen 
toimijoiden kanssa. Tarkoitus on myös tukea alueen toimijoiden, järjestöjen ja 
vapaaehtoisten aktiivisuutta. Toiminta ja sen arviointi toteutetaan lähidemokratian avulla. 
Ohjausryhmässä onkin mukana pitäjäraadin, yritysten, järjestöjen, kylätoimikuntien, 
Juankosken koulun ja lukion sekä nuorten edustajia. 
Kaupunginhallituksen hyväksymä hankekokonaisuus rakentuu neljälle painopistealueelle: 
nuorten yrittäjyys- ja osaamismahdollisuuksien kasvattaminen, alueen vetovoiman ja 
palvelujen näkyvyyden parantaminen, yritystoimintalähtöinen palvelujen kehittäminen 
sekä alueen yritysten osaamismahdollisuuksien turvaaminen ja yhteiskehittäminen. 
Toiminta jatkuu keväälle 2019. Lisätietoja anneli.manninen@kuopio.fi 

 
12. Kuopion museolla osallistavaa suunnittelua ja vapaa pääsy perjantaisin 

Millainen on unelmiesi Kuopion museo? 
Kuopion museo suljetaan peruskorjauksen ja uudisrakentamisen vuoksi 24.8.2018, ja 
remontti kestää noin vuoteen 2021 asti. Ennen museon sulkeutumista suunnitellaan 
tulevia museopalveluita ja -näyttelyitä yhdessä museokävijöiden kanssa. Kuopion museoon 
on avattu MuseoLab-ideointitila, jossa vaikuttaminen on tehty helpoksi. MuseoLab-tilassa 
pääsee muun muassa ilmiantamaan nykyisen museon suosikit, esittämään toiveita 
näyttelyteemoista sekä ideoimaan uudenlaisia opastuksia ja retkiä. 
Jotta osallistuminen olisi mahdollisimman vaivatonta, Kuopion museo tarjoaa kaikille 
kävijöille pääsymaksuttomat perjantait 9.2.–24.8.2018.  
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Kuopion museo etsintäkuuluttaa idearikkaita ihmisiä asiakasraatiin! MuseoLab-hankkeen 
osana käynnistyvät asiakasraadit, joissa sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan 
museon uudistumiseen. Asiakasraatitoimintaan osallistuaksesi et tarvitse minkäänlaisia 
ennakkotietoja raatitoiminnasta tai museosta 
Asiakasraatipaikkoja on rajallisesti, joten varaa oma paikkasi pian sähköpostitse: 
kuopionmuseolab(at)gmail.com 
 

13. Kansallisen Veteraanipäivän juhla pe 27.4.2018 klo 13 kaupunginteatterilla 
Kahvitus klo 11.30-13.00 
Ekumeeninen hartaushetki ja juhla klo 13 

 
14. Tervetuloa järjestämään lapsille ja nuorille Kiva kesää koulujen kesälomaviikkojen 

aikana! 
Kesän aikana on hyvä mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa uusille harrastajille tai 
järjestää vaikka naapuruston lapsille mukavaa yhdessä tekemistä!   
Kiva kesä –toiminnan toivomme olevan kynnyksetöntä, ei-kaupallista, yhteisöllisyyttä ja 
hyvinvointia edistävää sekä maksutonta tai tapahtumaa varten räätälöity tarjous (eli ei 
normaali lasten hinta)! 
Kaikki koulujen loma-aikojen tapahtumat kootaan uudelle Kuopion Seinälle. Ilmoita oma 
tapahtumasi osoitteessa www.kuopionseinä.fi 
Skrollaa sivun alaosaan, josta löydät lomakkeen. Tapahtuma tulee esiin sivustolle 
pääkäyttäjän hyväksymisen jälkeen.  
Sivuston ja lomakkeen käyttö on yksinkertaista eikä vaadi kirjautumista. Jos sinulla on 
paljon tapahtumia esim. nuorisotalot, voit pyytää tunnuksia meiltä 
jonna.forsman@kuopio.fi  tai tiina.taskinen-viinikainen@kuopio.fi 
Pääsääntöisesti kuitenkin toimitaan lomakkeella. Sijainti-kohtaan laitetaan esim. Pinari tai 
Niiralan uimahalli. 
Jos tapahtuma on maksullinen, on tärkeää klikata MAKSULLINEN täppä, niin se näkyy 
maksullisissa tapahtumissa. Kohtaan ”kuvaus” voi  kirjoittaa hinnat ja mitä toiminta sisältää 
sekä esim. viikko-ohjelman.  
Pyydämme teitä ilmoittamaan sivustolle ohjelmanne 11.5. mennessä, kiitos!  
Ohjelmaa voi täydentää sivustolle myöhemminkin, mutta toivomme, että koululaisten 
menojen suunnittelun vuoksi sivustolla olisi mahdollisimman paljon ohjelmaa 11.5. 
mennessä. HUOM! Sivustoa ei moderoida 22.6.-5.8. 
Kuopion Seinä linkitetään Kuopion kaupungin sivuille ja näyttötauluihin. Sivustolinkki 
menee koteihin tiedotteena myös Wilman kautta. 

 
15. Olonkorjuutorille ilmoittautuminen 

Tervetuloa järjestämään perinteistä Olonkorjuutoria perjantaina ja lauantaina 24-
25.8.2018! Tapahtuma-aika on perjantaina klo 10-16 ja lauantaina klo 10-14 ja paikkana on 
kaupungintalon puoleinen torialue lähellä esiintymislavaa. HUOM! Aluejärjestelyihin 
saattaa tulla vielä muutoksia. 
Toivomme erityisesti toiminnallista ohjelmaa, joka houkuttelee ihmisiä tutustumaan oman 
yhdistykseenne tai toimintaanne!  
Samaan aikaan torilla on myös muita tapahtumia mm. Elonkorjuujuhla. Tapahtuma on osa 
viikonlopun Kuopio Juhlii –tapahtumakokonaisuutta. 
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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: Jari Piipponen/ Kuopion kaupunkikeskustan 
kehittämisyhdistys ry. email jari.piipponen@kuopionkeskus.fi 
Tapahtumalla ei ole säävarausta!  
Olonkorjuutorille ilmoittautumiset sähköpostitse 5.6. mennessä: sirpa.niemi@kuopio.fi 
Ilmoittautuessasi kerro yhteystietosi (nimi, yhteisö, puh., sähköposti), mahdollisen 
pöytätilan ja sähkön tarve ja ohjelmasi. 
 

16. Kuopion eläkeläisjärjestöjen ja vanhusväestön tapahtuma ja kesäjuhla Kielonpäivät 
6.6.2018 klo 12-16 Kuopion kaupunginteatterilla. 
Ohjelmassa mm. näyttelyosasto, asiantuntijaluentoja terveydestä ja hyvinvoinnista ja 
kesäjuhla. Vapaa pääsy. Järjestäjinä Kuopion vanhusneuvosto, Kuopion eläkeläisjärjestöt ja 
Kuopion ev.lut. seurakunnat. 
Lisätietoja: Erkki Kukkonen erkki.k-nen@dnainternet.net,  puh. 050 341 8302 

 
17. Kuopion kansalaisopistossa tapahtuu 

Kaikki tiedot kansalaisopiston toiminnasta, tapahtumista, kurssitarjonnasta ja 
ilmoittautumisesta löydät netistä 24/7 osoitteesta http://kansalaisopisto.kuopio.fi 
Poimi omasi ja ilmoittaudu mukaan netissä silloin, kun sinulle parhaiten sopii tai asioi 
asiakaspalvelupisteissämme. 
Tutustu ja katso lisää kansalaisopisto.kuopio.fi ja Facebook, Instagram, YouTube sekä Blogi  
 
ILMAISET KURSSIT 
 
Omaishoidon polulla 
12.4.- 3.5.2018 to13.00-14.30 
Puistokartano, D145 Kielet,  Puistokatu 20, KUOPIO 
Kurssi omaishoidon siirtymävaiheista: 12.4. Sairauden saapuessa - kun elämä muuttuu 
19.4. Minäkö omaishoitaja? - tunnistamisesta tuen hakemiseen 26.4. Hoitamisen aika 3.5. 
Omaishoidon päättyminen Kurssille voivat osallistua omaishoitajat ja omaishoidosta 
kiinnostuneet henkilöt. Ei kurssimaksua. Kurssi toteutetaan Kuopion kansalaisopiston 
Seniorit voimavaraksi – hankkeen ja Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 
yhteistyönä. Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautuminen. 
 
Täyttä elämää eläkkeellä –eläkevalmennus D 
13.- 16.4.2018 ma, pe 17.00-20.15, su 10.00-13.15 
Puistokartano, B054 Teoria,  Puistokatu 20, KUOPIO 
Valmennuskurssilla pohditaan uutta elämäntilannetta ajankäytön, roolien, voimavarojen ja 
elämän tärkeiden asioiden näkökulmasta teorian ja tehtävien kautta. Kurssi on tarkoitettu 
hiljattain eläkkeelle siirtyneille tai siirtyville henkilöille. Kokoontumiset pe 13.4. klo 17-

mailto:jari.piipponen@kuopionkeskus.fi
mailto:sirpa.niemi@kuopio.fi
mailto:erkki.k-nen@dnainternet.net
http://kansalaisopisto.kuopio.fi/
https://opistopalvelut.fi/kuopio/course.php?l=fi&t=12548


20.15, su 15.4. klo 10-13.15 ja ma 16.4. klo 17-20.15. Vapaa pääsy, 
ennakkoilmoittautuminen. 
 
LUENNOT 
Luentopaikka: Kuopion kansalaisopisto, Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio 
Lisätietoja kevään 2018 luennoista ja etäluennoille ilmoittautuminen 
Vapaa pääsy, tervetuloa! 
 
ti 3.4.2018 klo 18.00-19.30 
Kansanparannus ja jäsenkorjaus eilen ja tänään 051070088K  
Seppo Pasanen, jäsenkorjaus/kansanperinteen taitaja 
Teema: Kansanparannus ja kalevalainen jäsenkorjaus. Aihe käsittelee kansanparannusta 
sen eri muotoja ja miten tämä taito on esillä tänään. Ei videotallennetta. 
 
ti 17.4.2018 klo 18.00-19.30 
Sydäntutkimukset. Miksi? Miksi ei? 051070098K  
Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri, Suomen Sydänliitto 
Teema: Sydänsairaudet. Luento toteutetaan yhteistyönä Savon Sydänpiiri ry:n ja Kuopion 
Seudun hengitysyhdistys ry:n sekä Kuopion Hengityssäätiön kanssa.  
 
ti 24.4.2018 klo 18.00-19.30 
Suomi ja suomalaiset 1917 051070108K  
Samu Nyström, Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti (HY), FT 
 
NÄYTTELYITÄ JA TAPAHTUMIA 
Lisätietoja kevään tapahtumista 
 
KUOPIO 
6.- 8.4.2018 pe 14-18, la-su 11-16 
Kuopion kansalaisopiston kevätnäyttely  
Puistokartano,  Puistokatu 20, Kuopio 
Monipuolinen kevätnäyttely esittelee satojen harrastajien oppimisen tuloksia, taitoja sekä 
tekemisen iloa. Esillä on kuvataidetta ja käsitöitä, lapsilta ja aikuisilta. Luontevasti -
kuvataide- ja käsityökoulun näyttely 
Kuopion kansalaisopiston Lasten ja nuorten Kuvataidekoulu Värikkään ja Käsityökoulu 
Taiturin kevätnäyttely. Kevätnäyttelyviikonloppuna Puistokartanossa on myös musiikkia. 
Viuluviikarit ja Viuhuavat viulut ilahduttavat näyttelyväkeä soitollaan su 8.4. klo 13.30 
musiikkiluokassa B073. 
Opettaja Marjaana Oliveira 
 
ma 9.4.2018 ma klo 17.30-19.30 
ma16.4.2018 klo 17.30-19.30 
Monologimaratoni 
Puistokartano, B060 Ilmaisutaito, Puistokatu 20, Kuopio 
Kuopion kansalaisopiston Pienimuotoinen teatteriesitys -ryhmä esiintyy 
 
 

https://opistopalvelut.fi/kuopio/courses.php?l=fi%20-%20pos-5-10-70005%20-%20pos-5


to 19.4.2018 klo 19 
ke 25.4.2018 klo 19 
la 5.5.2018 klo 14 
su 6.5.2018 klo 14 
Elämänmeno 
Kulttuuriareena 44, Kauppakatu 44, Kuopio  
Kuopion kansalaisopiston Teatteriproduktio esittää, Käsikirjoitus Pirkko Saisio, 
Dramatisointi Heini Junkkaala, Ohjaus Katja Väänänen. Liput 10€. Tiedot lippuvarauksista 
tarkentuvat. 
 
Sulle laulun vielä laulaisin 
7.4.2018 klo 14 
Kuopion kaupungintalo, Tulliportinkatu 31, Kuopio 
Konsertissa esiintyvät Kuopion kansalaisopiston kuorot Veljsiskot ja Pikantti. 
Tervetuloa, ohjelma 10€ 
 
VEHMERSALMI 
Vehmersalmen kevätnäyttely 
26.3.-13.4.2018 tekstiilitöitä 
17.4.-30.4.2018 kuvataidekoululaisten töitä 
ma, ke 13-19, ti, pe 9-15 
Vehmersalmen kirjasto, Vehmersalmentie 27, Vehmersalmi 
Kuopion kansalaisopisto, Vehmersalmen opiskelijoiden näyttely. 
 
pe 6.4.2018  klo 18  
Kahvikonsertti 
Vehmersalmen koulu, sali, Vehmersalmentie 27, Vehmersalmi 
Kuopion kansalaisopiston opiskelijat esiintyvät. 
 
NILSIÄ 
5.-17.4.2018 ma, to 10-19, ti, ke, pe 10-16 
Nilsiän taidenäyttely  
Nilsiän kirjasto,  Ukko-Paavontie 5, Nilsiä 
Kuopion kansalaisopiston piirustus- ja maalausryhmän näyttely. 
 
6.-7.4.2018 pe14-20, la10-14 
Nilsiän kevätkarkelot  
Nilsiä, virastotalo, Nilsiäntie 78, Nilsiä 
Kuopion kansalaisopiston oppilastöiden kevätnäyttely. Esillä opiskelijoiden tekemiä 
tuotteita. 
 
6.-8.4.2018 pe 14-20, la-su 10-15 
Oppilastöiden näyttely 
Käsityömatkailupalvelut Taitoloma,  Heikkilänniemi 37, Haluna 
Esillä Kuopion kansalaisopiston  opiskelijoiden kudonnaisia, mattoja, huiveja, virkkaus ja 
neuletöitä sekä verhoiltuja huonekaluja. Pieksän Marttojen kahvio.   
 



18.- 27.4.2018 ma, to 10-19, ti, ke, pe 10-16 
Nilsiän taiteen perusopetuksen näyttely  
Nilsiän kirjasto,  Ukko-Paavontie 5, Nilsiä 
Kuopion kansalaisopisto, Nilsiän taiteen perusopetusryhmien näyttely. 
 
MAANINKA 
26.3. - 12.4.2018 ma, to 13-19  ti, ke, pe 9-15  
Maaningan kevätnäyttely  
Maaningan kirjasto,  Keskusraitti 3, Maaninka 
Kuopion kansalaisopiston käsityön- ja taiteen oppilastöiden näyttely. 
 
10.4.2018 klo 18 
On elämä laulu -konsertti 
Maaninkajärven koulu, Maaningantie 49, Maaninka 
Kuopion kansalaisopiston Lauluyhtye Aava ja Lento ystävineen esiintyy, vapaa pääsy. 
 
16.-21.4.2018  
Iskelmäsenioreiden Me tulemme taas -konserttikiertue  
liput 13€ 
Kuopion kansalaisopiston Iskelmäseniorit esiintyy 
Iskelmäsenioreiden elokuva- ja näyttämömusiikin konsertti solistina nilsiäläinen kulttuurin 
sekatyömies, kirjailija Antti Heikkinen. Me tulemme taas -konsertti on 60 hengen ryhmän 
kolmas keväinen konserttikiertua ja kapellimestarina toimii Petra Lisitsin-Mantere 
Ma 16.4. Maaninkajärven koulu / Maaninka, klo 18.00-20.00, käsiohjelma 13 €.  
Ti 17.4. Lapinlahden lukio / Lapinlahti, klo 18.00-20.00, käsiohjelma 13 €.  
Ke 18.4. Iisalmen työväentalo / Iisalmi, klo 18.00-20.00, käsiohjelma 13 €.  
To 19.4. Hotelli Kunnonpaikka / Siilinjärvi, Vuorela klo 19.00-21.00, käsiohjelma 13 €.  
La 21.4. Hotelli Järvisydän / Rantasalmi, klo 15.00-17.00, käsiohjelma 15 €.  
Käsiohjelman saa lunastaa paikan päältä tai etukäteen varaamalla: 
sirkkaliisa.miettinen@gmail.com / 050 536 3747 sekä maijaliisakeinanen@gmail.com / 040 
571 5547  
Yli 20 hengen ryhmille käsiohjelmat 10 €, paitsi poikkeuksena Rantasalmi 13 €.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


