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Hyvä järjestötoimija,
Kuopion kaupungin hyvinvointipalvelut järjestävät ja koordinoivat vuoden aikana useita erilaisia tapahtumia
tai ovat mukana monissa muiden järjestämissä tapahtumissa. Kutsumme kuopiolaisia seuroja, yhdistyksiä,
harrastusryhmiä, työporukoita, oppilaitoksia ym. järjestämään ja tuottamaan ohjelmaa alla oleviin
tapahtumiin.
Oheisesta listasta löydätte tulevat tapahtumat aikajärjestyksessä yhteyshenkilöineen. Mikäli olette
kiinnostuneita yhteistyöstä, toivomme yhteydenottoa ko. tapahtumien yhteyshenkilöihin. Mukaan
tulemisesta emme peri osallistumismaksua sisällöntuottajilta. Kaupunki huolehtii tapahtumien
yhteismarkkinoinnista ja tiedotuksesta. Lämmin kiitos jo kaikille etukäteen!
TAPAHTUMIA:
Lasten ja nuorten Pakkaspäivät 22.-28.1.2018
Viikkoon täynnä ohjelmaa lapsille, nuorille ja perheille. Kulttuuria, taidetta, liikuntaa, yhdessäoloa.
Pakkaspäivä-viikon huipentavat eri puolella kaupunkia järjestettävät Pakkasjuhlat.
Pakkaspäivien viikko-ohjelman yhteyshenkilö: kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman, puh. 044 718 2468,
jonna.forsman@kuopio.fi
Pakkaspäivien Pakkasjuhlien yhteyshenkilö: kulttuurisuunnittelija Tiina Taskinen-Viinikainen, puh. 044 748
2374, tiina.taskinen-viinikainen@kuopio.fi
Koko tapahtuman ohjelman deadline: 17.11.2017
Hyperhiihtoloma 5.-11.3.2018
Toimintaa ja tapahtumia lapsille, nuorille ja perheille eri puolella kaupunkia hiihtoloman ajaksi. Toiminnan
toivotaan olevan alennushintaista tai maksutonta.
Yhteyshenkilö: kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman, puh. 044 718 2468, jonna.forsman@kuopio.fi
Ohjelman deadline: 9.2.2018
Ömeising Reis on 11.4.2018.
Kuopion opiskelijatuutoreille (Savonia-AMK, Itä-Suomen yliopisto ja HUMAK) suunnattu tapahtuma, jonka
tavoitteena on tutustuttaa tuutorit toisiinsa sekä alueen kulttuuri- ja liikunta-aktiviteetteihin sekä
toimitiloihin leikkimielisen kisailun avulla.
Yhteyshenkilö: kulttuurisuunnittelija Tiina Taskinen-Viinikainen, puh. 044 748 2374, tiina.taskinenviinikainen@kuopio.fi
Veteraanipäivän juhla 27.4.2018
Veteraanipäivän juhla järjestetään kansallisena veteraanipäivänä vuosittain. Tapahtuman suunnittelussa
mukana ovat mm. seurakunnat ja eri veteraanijärjestöt.
Tilaisuuksia järjestetään myös maaseutualueella paikallisin voimin.
Yhteyshenkilö: tuottaja-tiedottaja/Kuopion kaupunginorkesteri Elina Prepula, puh. 044 718 2364,
elina.prepula@kuopio.fi
Kiitos kaveruudelle -koululaisviestit 3.5.2018 Vänärillä
Kielon päivä touko-kesäkuussa 2018
Järj. Vanhusneuvosto ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta
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Kesäseminaari 14.6.2018
Seminaarin teemana on hyvinvointia edistävä toiminta.
Nilsiän musiikki- ja tanssileiri on 25.6.-1.7.2018
Yhteyshenkilö: kulttuurisuunnittelija Tiina Taskinen-Viinikainen, puh. 044 748 2374, tiina.taskinenviinikainen@kuopio.fi
Kuopio Juhlii 24.-26.8.2018
Taide, kulttuuri, terveys ja hyvinvointi yhdistyvät yhdeksi koko kaupungissa tapahtuvaksi tapahtumaketjuksi
elokuun viimeisenä viikonloppuna. Tapahtuman tuottaa Anyapro.
Koulurauhanjulistus 24.8.2018 torilla
Olonkorjuutori 24.-25.8.2018 (osa Kuopio Juhlii –tapahtumaa)
Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä järjestöjä ja toimijoita toivotaan mukaan esittelemään toimintaansa.
Yhteyshenkilö: kansalaistoiminnan asiantuntija Sirpa Niemi, 044 7182504, sirpa.niemi@kuopio.fi
Ohjelman deadline: 2.6.2017
Valtakunnallinen Unkarin kulttuuriviikko 3.-9.9.2018
Samalla viikolla vietetään myös Kuopion ja Györin ystävyyskaupunkitoiminnan 40-vuotisjuhlaa.
Suurlähetystöjen ja Györin kaupungin edustajat vierailevat kyseisen viikon aikana Kuopiossa.
Viikon tapahtumissa on myös mukana Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus. Kuopio on isännöinyt
kulttuuriviikkoa edellisen kerran vuonna 2004.
Tapahtumaviikon ohjelmaan toivomme erilaisia Unkariin ja Unkarin kulttuuriin liittyviä tapahtumia,
teemapäiviä, näyttelyitä, konsertteja tai esityksiä eri-ikäisille kuopiolaisille. Tapahtumaviikon teeman voi
huomioida esimerkiksi järjestettäessä konsertteja, nukketeatteri/sirkus tms. –esityksiä.
luentoja, tai ruokatarjoiluja. Unkarin kulttuuriviikon ohjelman lopullinen deadline on 15.5.2018, mutta
toivomme jo alustavaa tietoa mukanaolosta vuoden 2017 loppuun mennessä, kiitos! Kaikki ideat ovat
arvokkaita!
Unkarin kulttuuriviikon ohjelman ja alustavat ideat pyydetään toimittamaan sähköpostitse
kulttuurisuunnittelija Tiina Taskinen-Viinikaiselle tiina.taskinen-viinikainen@kuopio.fi
Supersyysloma 15.-21.10.2018
Toimintaa ja tapahtumia lapsille, nuorille ja perheille eri puolella kaupunkia syysloman ajaksi. Toiminnan
toivotaan olevan alennushintaista tai maksutonta.
Yhteyshenkilö: kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman, puh. 044 718 2468, jonna.forsman@kuopio.fi
Ohjelman deadline: 17.9.2018
Vanhustenviikko lokakuussa 2018 (vko 41)
Vanhusten viikon valtakunnalliset avajaiset 7.10.2018 Kuopiossa
Järj. Vanhusneuvosto ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta
Yhteyshenkilö: hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen, puh. 044 718 2462, sade.rytkonen@kuopio.fi
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Selvät Sävelet eli Ehkäisevän päihdetyön viikko marraskuussa 2018
Kaupunki ja järjestöt yhteistyössä, monenlaista ohjelmaa kohtuulliseen päihteidenkäyttöön liittyen.
Yhteyshenkilö: ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Tiina Nykky, puh. 044 718 3448,
tiina.nykky@kuopio.fi
Valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden perinteinen syysseminaari marraskuussa
2018 Kuopiossa
Järj. Kuopion Valikko verkosto, yhteyshenkilö Sanna Vesterinen, Tukipilari ja Säde Rytkönen, Kuopion
kaupunki.
Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2018
Yhteyshenkilö: tuottaja-tiedottaja/Kuopion kaupunginorkesteri Elina Prepula, puh. 0447 182 364,
elina.prepula@kuopio.fi
Tilaisuuksia järjestetään myös maaseutualueella paikallisin voimin.
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