Hyvisviesti 6/2020
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. SPR:n julkaisema Savo-Karjalan alueen järjestöille ja yhdistyksille tarkoitettu järjestöjen
tilannekuva-kysely on avattu viikolle 24.
Vastausaikaa on 12.6. asti. Kyselyn pääset täyttämään täältä:
https://www.lyyti.in/Tilannekuva_SavoKarjala_viikko24 (1 vastaus / yhdistys).
Toivomme, että järjestöt ja yhdistykset vastaisivat kyselyihin, jotta saamme mahdollisimman
kattavan kuvan tilanteesta ja sen mahdollisista muutoksista alueellamme. Kyselyyn on tähän
mennessä vastannut reilut 200 eri järjestöä ja yhdistystä - pyydämme jakamaan tiedotetta
eteenpäin paikkakuntanne ja verkostoihinne kuuluville yhdistyksille! Lisäksi lämmin kiitos kaikille
kyselyihin tähän mennessä vastanneille!
Seuraava kysely on suunniteltu suoritettavan viikolla 33. Koska tilanne koronan osalta on
alueellamme rauhallinen, haluamme rauhoittaa kesäajan myös järjestökentän ja vapaaehtoisten
osalta lepoa varten. Mikäli tilanne muuttuu, tiivistämme aikataulua sekä olemme levänneinä
valmiita toimimaan.
Järjestöjen tilannekuva-kysely on 2 viikon välein toistettava verkkopohjainen kysely, jolla kerätään
tietoja Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueiden järjestöjen tai yhdistysten auttamisvalmiudesta ja
havainnoista toimintaympäristönsä haasteista ja tunnelmista. Tietoja käytetään mm. maakuntien
valmiusryhmille (viranomaiset, kunnat, yritykset, srk:t ja järjestöt) viikoittain toimitettavissa
tilannekuva-katsauksissa sekä valtakunnalliseen SPR:n keskustoimiston koostamaan ja Sosiaali- ja
terveysministeriölle ja Valtioneuvoston tilannekeskukselle toimitettavaan tilannekatsaukseen.

Jos järjestöllä/yhdistyksellä on käynnissä olevaa auttamistoimintaa, pyydämme ilmoittamaan niistä
(mitä, missä, kenelle, yhteystiedot ja nettisivu)
•
•

Pohjois-Karjalan alueella Jelli-järjestötietopalvelu https://jelli.fi/koronaapu
Pohjois-Savon alueella https://www.pohjoissavolaiset.fi/korona-apu/

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen ylläpitämillä
sivustoilla voidaan tiedottaa yhdistysten palveluista niin avuntarvitsijoille kuin ammattilaisillekin.
Muistattehan ilmoittaa sivuston kautta myös, jos auttamistoimintanne päättyy tai siihen tulee
muutoksia.
Lisätietoja SPR Savo-Karjalan piiritstolta palvelunumerosta p. 0400 158 390 arkisin klo 9-15
•
•

Valmiuspäällikkö Mika Korppinen, p. 0400 648 268 (lomalla 10.7.-16.8.)
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Jenni Honkanen, p. 040 554 0587 (lomalla 27.5.-30.6.)

2. Kuopion kaupungin ohjattu liikunta, elokuvatoiminta ja asukastuvat suljettu 1.6.-31.7.2020
Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan koronan vuoksi suljettuina olevia julkisia sisätiloja
voidaan avata 1.6.2020 alkaen hallitusti ja asteittain. Tartuntatautilaki kuitenkin velvoittaa
kunnan tekemään aktiivisesti toimia alueellaan tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi.
Tämän vuoksi Kuopion kaupungin ohjattu liikunta, elokuvatoiminta ja asukastuvat ovat
suljettuna 1.6.-31.7.2020.
Ohjattu kesäliikunta
Kesällä 2020 ei toteuteta kaupungin liikunnanohjaajien ohjaamia puistojumppia, vesipeuhuloita
eikä lasten liikuntaleiriä. Liikennepuiston autot otetaan käyttöön elokuussa, mikäli tilanne sallii.
Pisaratartuntojen ehkäisemiseksi kannustamme kaikkia liikkumaan kesällä 2020 omatoimisesti
ja yhdessä perheen tai ystävän kanssa turvavälit huomioiden.
Kino Kuvakukko ja Kino Manttu
Kino Kuvakukko ja Kino Manttu ovat heinäkuussa kesälomalla ja toiminta on suljettuna myös
kesäkuun ajan. Elokuvatoiminta käynnistyy jälleen elokuussa, mikäli tilanne sallii.
Asukastuvat ja Alavan palvelutalon harrastetilat
Asukastuvat ja Alavan palvelutalon harrastetilat pysyvät kesän ajan suljettuina suojataksemme
riskiryhmiä tartunnoilta. STM:n linjauksen mukaan vierailut ympärivuorokautisen hoidon ja
huolenpidon toimintayksiköissä ovat kiellettyjä. Tiedotamme asukastupien avaamisesta
elokuussa.
Kuopion kaupunki noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen, Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Riskiryhmään kuuluvia suositellaan epidemian
aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa
tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista suositella.

3. Asukastoiminta lähiöissä ja maaseudulla
Kuntatalouden valtakunnallisten haasteiden vuoksi myös Kuopion kaupungissa käytiin vuoden 2019
lopussa yt-neuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Säästötoimenpiteet koskettivat myös
kansalaistoiminnan palveluja. Asukastupiin kytkeytyvän lähiö- ja kylätoiminnan henkilöresurssit
pienenivät irtisanomisten myötä merkittävästi, mikä asettaa meidät uudenlaiseen tilanteeseen.
Tällä hetkellä Kuopion kaupungin 12 asukastupaa ovat suljettuina koronaepidemian vuoksi. Kesän
jälkeen asukkaiden parissa työskentelee kuusi lähiötyöntekijää (aiemman 11 sijaan). Tavoitteena on
edelleen tarjota tiloja ja asukastoimintaa lähiöissä ja maaseutualueilla.
Kuopion kaupungin asukastoiminnan tavoitteena on tarjota tiloja asukastoiminnalle ja
järjestötyölle. Tavoitteena on tilojen joustava käyttö ja verkoston muuntuvuus asukkaiden ja
alueiden tarpeiden mukaan. Asukastiloissa toimintaa voivat järjestää Kuopion kaupungin eri
palveluiden henkilöstön lisäksi myös järjestöt, asukkaat ja muut toimijat. Päiväaikaan toiminnan
tulee olla kaikille avointa ja maksutonta toimintaa. Iltakäyttöön tiloja voi varata myös yhdistysten ja
asukkaiden omaan käyttöön.
Asukastiloja ja –toimintaa ollaan järjestelemässä nyt uudestaan. Tämä tuo samalla aivan uusia
mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävälle, asukkaiden tarpeista lähtevälle
yhteistyölle. Yhteistyökumppanit voivat myös suunnitella omanäköistä toimintaa asukastuville,
kaikille ikäryhmille, avoimena kansalaistoimintana.
Tulemme järjestämään myöhemmin kumppanuuspöytätilaisuuden, johon olette lämpimästi
tervetulleita osallistumaan. Olettehan yhteydessä meihin, haemme jo alustavasti
yhteistyökumppaneita suunnittelemaan toimintaa. Voimme keskustella monenlaisesta
yhteistyöstä. Nyt haemme erityisesti yhteistyökumppaneita järjestämään tiloissa säännöllistä
avointa asukastoimintaa.
Yhteystiedot:
Katiska (Särkiniemi), Neulastupa (Neulamäki), (Koillistuuli (Saarijärvi)
Tuula Kaikkonen 044 7182823 ja Katja Haarus 044 7182419
Puijonlaakson asukastupa, Länsi-Puijo asukastupa, Mäntytupa (Männistö),
Pirkko-Liisa Lehtonen 044 7182417 ja Minna Toivola 044 7182017
Vehmertupa (Vehmersalmi), Huiluutupa (Maaninka), Jussintupa (Karttula), Leivontupa (Nilsiä)
Outi Kuosmanen 044 7182155 ja Eija Kulin 044 7182995
e-mail etunimi.sukunimi@kuopio.fi

4. Ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen: Menetelmiä kuopiolaisten vanhusten sosiaalisen
hyvinvoinnin tukemiseksi, Tenovirta, Antti (2020)
Mielenkiintoinen opinnäytetyö, jonka aineistonkeruumenetelmänä toimivat puolistrukturoidut
haastattelut, jotka toteutettiin Kuopiossa asukastupa Minnantuvalla.
Opinnäytetyö luettavissa tästä

5. Kuopion kansalaisopisto tiedottaa
Kuopion kansalaisopiston asiakaspalvelupisteet Kuopiossa ja Nilsiässä ovat tällä hetkellä suljettuja
pandemian takia. Kuopion asiakaspalvelupiste palvelee asiakkaita sähköpostilla ja puhelimitse
keskiviikkoon 17.6. asti:
Asiakaspalvelu ma-to klo 10-14, puh. 017184711 tai kansalaisopisto.asiakaspalvelu@kuopio.fi
Kurssilaskutus ma ja to 8-10, puh. 0447184712 tai kansalaisopisto.kurssimaksut@kuopio.fi
18.6.-3.8.2020
kansalaisopiston asiakaspalvelupisteet ovat suljettuja kesäloman vuoksi.
4.8.2020 alkaen
Puistokartanon asiakaspalvelupiste (Puistokatu 20, 70110 Kuopio) on avoinna ti, to 10-14, ke 1017.30, ma, pe se on suljettu.
Nilsiän asiakaspalvelupiste (Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä) on avoinna 4.8.2020 lähtien ti-to 10-14 ja
ma, pe se on suljettu.
Lukuvuoden 2020-21 kursseille ilmoittautuminen alkaa tiistaina 4.8.2020 klo 10, mutta kursseihin
voi tutustua etukäteen netissä jo 1.6. lähtien.
Koronatilanne on vaikuttanut myös kansalaisopiston opinto-oppaaseen, joka tänä vuonna
ilmestyy ensimmäistä kertaan ainoastaan digitaalisena. Digitaalinen versio on luettavissa netissä
elokuun alusta. Iäkkäämmille opiskelijoille tarkoitettu Senioriopas ilmestyy puolestaan
painettuna ja sitä jaetaan niin ikään elokuun alussa.

