
Hyvisviesti 8/2020

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. Kuopio juhlii 6.8.-6.9.2020
Kuopio Juhlii on yhteisöllinen, luova, yllätyksellinen ja eri alueilla oman näköisensä
kaupunkifestivaali, joka levittäytyy eri puolille kaupunkia kuukauden ajan.  Festivaali tekee
Kuopiosta yhden suuren kohtaamispaikan. Kuopio Juhlii tehdään yhdessä! Tänäkin vuonna Kuopio
juhlii koko kuukauden ajan, kuitenkin yleiset ohjeet ja rajoitukset huomioon ottaen.
Ilmoita oma tapahtumasi https://kuopionseina.fi/kuopio-juhlii/

Tapahtumainfoa löydät https://kuopionseina.fi/kuopio-juhlii , www.facebook.com/kuopiojuhlii
ja www.kuopiojuhlii.fi



2. Pohjois-Savon järjestöfoorumi

3. Kuopion kansalaisopisto tiedottaa

Tervetuloa opiskelemaan, Yhdessä hyvää elämää

Palaamme lähiopetukseen opetushallituksen ohjeistusta noudattaen. Lukuvuoden opetus alkaa
pääsääntöisesti 31.8. alkavalla viikolla.

Olemme monipuolistaneet opetusmuotoja

Lähiopetuksen lisäksi käytämme myös muita opetusmuotoja: verkko-, etä-, monimuoto- ja
pienryhmäopetusta.

Lähiopetuksesta poikkeava opetusmuoto on lisätty kurssin nimeen. Valitse itsellesi sopivin tapa
opiskella.

Kansalaisopiston opinto-opas ilmestyy kokonaisuudessaan digitaalisena. Senioriopas ilmestyy sekä
digitaalisena että painettuna ja sitä jaetaan kansalaisopiston asiakaspalvelupisteissä ja
kirjastoissa. Alkavan lukuvuoden tarjontaamme voit tutustua myös opiston nettisivuilla.

Ilmoittautuminen kursseillemme alkaa tiistaina 4.8.2020 klo 10.00 netissä,

puhelimitse puh. 017 184 711 ja asiakaspalvelupisteissä.



Puhelinpalvelu
Puh. 017 184 711
ti, to klo 10-14, ke klo 12-18, ma, pe suljettu
kansalaisopisto@kuopio.fi

Asiakaspalvelu
Kuopio, Puistokatu 20, 70110 Kuopio
ti klo 10-14, ke klo 12-18, ma, to ja pe suljettu
Nilsiä, Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä
Postiosoite: Ukko-Paavontie 15, 73300 Nilsiä
ti-ke klo 10-14 ma, to, pe suljettu

Laskuihin ja laskutukseen liittyvät yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse:
kansalaisopisto.kurssimaksut@kuopio.fi  6.8.2020 alkaen.
Kurssilaskutus
puh. 044 718 4712
ma, to klo 9-11
Käyntiosoite: Puistokatu 20, 70110 Kuopio

Kurssimaksujen maksaminen verkossa
Voit maksaa kurssimaksun 4.8.2020 alkaen myös verkkopankissa netti-ilmoittautumisen
yhteydessä.
Lähetämme paperisen laskun kurssin alkamisen jälkeen, mikäli et maksa verkossa.
Jos olet oikeutettu alennukseen, opintoseteliin tai haluat maksaa työsuhde-edulla,
älä maksa verkossa vaan ota yhteyttä asiakaspalveluun viimeistään kurssin alkamispäivänä.

Hyvinvointikortti lapsille ja nuorille

Alle 20-vuotiaat kuopiolaisille lapset ja nuoret saavat 10 €:n alennus Kuopion kaupunki- ja
maaseutualueilla järjestettävien lasten ja nuorten kurssien kurssimaksuista Hyvinvointikortilla.
Alennuksen saaminen edellyttää yhteydenottoa asiakaspalveluun viimeistään kurssin
alkamispäivänä.

Tervetuloa- nähdään pian!


