
 
 
Hyvisviesti 6/2018 
 
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 minulle sähköpostilla sirpa.niemi@kuopio.fi 
niin poistan yhteystietosi. 
 
Säilytämme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla, emme luovuta niitä 
kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
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. 
 
 

1. Talolta talolle kävelyt 
Talolta talolle kävelyissä kävellään läpi Kuopion historiallisia rakennuksia, jotka sijoittuvat 
Satama-alueen ja Kauppakadun välille. Kävelyn reittikohteiden historiaesittelyiden lisäksi 
reitin aikana käydään leikkimielinen kilpailu, joka haastaa arviointikykyä matkan varrella. 
Osallistujilla on mahdollisuus tuoda esille myös omia muistelmia eri rakennuksista. 
Kävelyreitti sisältää seuraavat kohteet:  
Kuninkaiden Kuopio, Gustaf Ranin, Kuopion satama, Satamapuisto, Snellmanin puisto, SOK 
entinen varastorakennus, Kuopion tori, Kauppahalli, Kuopion lyseon lukio, Kuopion 
tuomiokirkko, posti, Kuopion kaupunginkirjasto, Kauppakatu 26-28. 
Talolta talolle kävelyt järjestetään kesä- ja elokuussa seuraavasti: 
14.6. klo 9-12  
Kävelylle lähdetään Satamapuiston esiintymislavalta ja paluu kävelyn jälkeen samaan 
paikkaan kera mehutarjoilun. Ilmoittautuminen 8.6 mennessä (max. 30 henkilöä).  
14.8. klo 9-12  
Kävelylle lähdetään Satamapuiston esiintymislavalta ja paluu kävelyn jälkeen samaan 
paikkaan kera mehutarjoilun. Ilmoittautuminen 8.8 mennessä (max. 30 henkilöä). 
Ilmoittautuminen: 
Kuopion kaupungin liikunnanohjaaja Teemu Huhtakangas,  
teemu.huhtakangas@kuopio.fi  / 044 7182300 tai tästä 
Talolta talolle kävelyt vetää Martti Savolainen (0400 441729) Sydänkerholta. 
Talolta talolle kävelyt on saanut aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä 
valtionavustusta. 
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2. Kiva kesä kokoaa runsaasti toimintaa lapsille ja nuorille! 
Kiva kesä tarjoaa jälleen monipuolista ja hauskaa tekemistä lapsille ja nuorille eri puolilla 
Kuopiota koulujen kesäloman ajaksi. Tiedossa on paljon hauskaa kesäistä tekemistä, kuten 
taide- ja liikuntaleirejä, kerhoja, työpajoja, tapahtumia ja retkiä maksutta tai 
alennushintaan. 
Jos kesäsäät eivät suosi, voi lomaa viettää vaikka nuorisotaloilla, museoissa tai 
liikuntahalleissa. Kuopion museoihin pääsevät aina alle 18-vuotiaat ilmaiseksi, ja museoissa 
on tarjolla monipuolisia näyttelyitä ja opastuksia eri-ikäisille lomailijoille. Liikkis-kortilla 
kaikki alle 18-vuotiaat voivat käyttää rajattomasti Niiralan ja Lippumäen uimahalleja ja 
niiden kuntosaleja sekä Kuopio-hallin kuntosalia ja juoksurata-aluetta. Kortin hinta on 20 € 
ja se on voimassa elokuun loppuun saakka. (Huom! Kaupungin kuntosaleille on 15 vuoden 
ikäraja. Sitä nuorempien harjoittelu tapahtuu vanhemman tai valmentajan läsnä ollessa. 
Turvallisuussyistä alle 13-vuotiaita lapsia ei saa ottaa mukaan kuntosalille.) 
Tutustu Kiva kesän ohjelmaan osoitteessa www.kuopionseina.fi/kiva-kesa 
Samalla sivustolla voit myös ilmoittaa omasta lapsille ja nuorille suunnatusta ei-
kaupallisesta kesätapahtumastasi!  
Kiva kesän tapahtumat tuottavat Kuopion kaupunki sekä kuopiolaiset järjestöt ja 
seurakunnat.  
Lisätietoja: Jonna Forsman, kulttuurisuunnittelija, Kuopion kaupunki, 
jonna.forsman@kuopio.fi , puh. 044 718 2468  
 

3. Ilmoittautumiset syksyn liikuntaryhmiin ja kesän vesipeuhuloihin 
Kaupungin liikuntaryhmiin alkaa ilmoittautuminen ma 4.6.2018 klo 9.00. Ilmoittaudu 
sähköisesti https://www.kuntapalvelut.fi/kuopio/ tai soittamalla liikunnanohjaajien 
numeroihin: 044 718 2501, 044 718 2509, 044 718 2510, 044 718 4932, 044 718 2300 ja 
044 748 8228 
Vesipeuhuloiden ilmoittautuminen alkaa maanantaina 4.6.2018 netissä osoitteessa 
http://www.kuntapalvelut.fi/kuopio/ (voit ilmoittautua vain yhteen ryhmään!) Järjestäjä 
pidättää oikeudet muutoksiin. 
 

4. Niiralan liikennepuiston aukioloajat 
Tästä 

 
5. Hae mukaan maapalloliigaan! 

Hei järjestöaktiivi, miten innostaisit ihmisiä ympäristöystävällisiin tekoihin arjessa? Etsitään 
arjen ympäristötekoideaa Kuopiosta! Sitra haastaa järjestöt, yhdistykset ja seurat 
kehittämään ideoita, joilla meitä suomalaisia innostetaan ja aktivoidaan tekemään 
ekologisia valintoja ja tekoja omassa arjessamme. Parhaat 10 pääsevät kehitysohjelmaan 
jossa jokainen idea saa enintään 10 000 euroa rahaa ja sparrausta idean kehittämiseen ja 
kokeilemiseen. Maapalloliiga kaipaa juuri sinun ideaasi! Tarjolla 10 000 euroa kokeilurahaa 
ja kehitysohjelma, jossa ideasta hiotaan timantti. Kokoa tiimi ja hae mukaan: 
www.maapalloliiga.fi 
Lisätietoja:  www.sitra.fi/uutiset/sitran-maapalloliiga-haastaa-jarjestot-tahtaimessa-uusia-
tapoja-innostaa-ihmisia-ymparistoystavallisiin-tekoihin/  
 

6. Kesän Kohtaamisia-lehti on ilmestynyt! 

Toukokuun lopussa ilmestynyt Kuopion kaupungin asukaslehti Kohtaamisia painottuu 
kesän runsaaseen tapahtumatarjontaan. Lehti jaetaan aina kaikkiin kotitalouksiin 
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Kuopiossa ja sitä on saatavissa myös kaupungin eri palvelupisteistä. Toukokuun numero 
jaettiin lisäksi Kuopion alueen kesämökkiläisille. Lehdestä voi lukea esimerkiksi 
kaupunginjohtajan viisi vinkkiä Kuopion kesään ja Iivo Niskasen mietteitä Puijon, samoin 
kuin koko Kuopion, liikunta- ja harjoittelumahdollisuuksista. Lehti on luettavissa myös 
verkossa: http://www.e-julkaisu.fi/kuopio/kohtaamisia/2018/2/ 

 
7. Unkarin kulttuuriviikot Kuopiossa syksyllä 2018 

Unkarin kulttuuri näyttäytyy monipuolisesti tulevan syksyn aikana, kun Kuopion ja Győrin 
kaupungit juhlistavat 40-vuotista ystävyyttään kuluvana vuonna ja Kuopiossa järjestetään 
valtakunnalliset Unkarin kulttuuriviikot. Unkarilaiseen kulttuuriin voi tutustua mm. 
konserteissa, näyttelyissä, nukketeatterissa, elokuvissa, lukupiireissä, luennoilla ja 
tanssiesityksissä. Kulttuuriviikkojen päätapahtumat ovat 3.-9.9.2018, jolloin kaupungissa 
vierailee Győrin kaupungin delegaatio. Kulttuuriviikkojen tapahtumista päästään 
nauttimaan pitkin syksyä ja valtaosaan tapahtumista on vapaa pääsy. Lue lisää: 
www.kuopio.fi/unkarin-kulttuuriviikot  

 
8. Onko tiedossasi asia, teko tai hanke, joka ansaitsisi Vuoden vanhusteko -tunnustuksen?  

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen etsivät ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2018 -
palkinnon saajaksi. Palkinto on suuruudeltaan 5000 euroa ja se myönnetään hyvälle 
vanhustyön teolle tai hankkeelle. Palkinnon avulla halutaan kannustaa vanhustyön 
menetelmien kehittämiseen ja nostaa vanhustyön arvostusta. Vuoden vanhusteko 2018 -
palkintoa voi hakea 15.6.2018 asti. Voittaja julkistetaan valtakunnallisen Vanhustenpäivän 
pääjuhlassa 7.10.2018 Kuopiossa.  
Hakemuksen voi tehdä sähköiselle lomakkeelle oheisen linkin kautta 
http://bit.ly/2FhtJC e tai postittaa osoitteella Vanhustyön keskusliitto, Mailis Salmi, Malmin 
kauppatie 26, 00700 Helsinki. Hakemuksen tulee olla Vanhustyön keskusliitossa 15.6.2018 
klo 16 mennessä. Sähköisen lomakkeen kirjoitustilaa ei ole rajoitettu eli kirjoitustilaa on 
enemmän kuin lomakkeella näkyvän laatikon verran. Hakemuksen saa tulostettua talteen 
ja sitä voi vielä muokata Lähetä-painikkeen painamisen jälkeen, jolloin yhteenvetosivu 
aukeaa. http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/ajankohtaista/2018/03/vuoden-vanhusteko-
2018-palkinnon-haku-on-kaynnistynyt/ 

  

9. Ryhdy edelläkävijäksi – ilmoita palvelusi Vammaiskorttikohteeksi! 
Haluatko palveluillesi lisää positiivista näkyvyyttä ja uusia asiakkaita? Tule mukaan 
edistämään vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta aktiiviseen elämään! 
Vammaiskortti on mahdollisuus laajentaa asiakaskuntaa ja kehittää palveluista 
saavutettavampia huomioimalla vammaiset ihmiset yhtenä tärkeänä asiakasryhmänä. 
EU:n Vammaiskortti lisää vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja 
aktiivisuutta Euroopassa. 
Olisitteko omassa palvelussanne valmiita tarjoamaan esimerkiksi jonkin näistä?: 
Vammaiskortin haltijan avustaja tai tukihenkilö pääsee aina maksutta palveluumme silloin, 
kun kortissa on A-merkintä. 
Vammaiskortin haltijan avustaja tai tukihenkilö pääsee aina maksutta palveluumme. 
Toimitiloissamme on esteetön sisäänpääsy ja kulku tilasta toiseen. 
Toimitiloissamme on esteetön WC. 
Toimitiloissamme on selkeät opasteet. 
Toimitilojemme läheisyydessä on mahdollisuus Invapysäköintiin. 
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Katsomossamme on pyörätuolipaikkoja. 
Tiloissamme on induktiosilmukka. 
Toimitilojemme esteettömyystiedot löytyvät selkeästi omilta verkkosivuiltamme  
Koko henkilökuntamme on sitoutunut parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan 
vammaista asiakastamme. 
Ilmoita oma organisaatiosi mukaan Vammaiskorttikohteeksi tästä linkistä. 
Heräsikö kiinnostus tai kysymyksiä Vammaiskorttiin liittyen?  
vammaiskortti@kvps.fi  p.0800-122533 (ma ja ti klo 9-12, ke klo 12-15) 
 

10. Kuopion kansalaisopistossa tapahtuu 
Uuden lukuvuoden 2018-2019 lähes 2000 kurssia on valmiina ja näille tuleville kursseille voi 
ilmoittautua netissä koko kesän ajan ja asiakaspalvelussa niiden aukioloaikoina. Olethan 
nopea, suosituimmat kurssit täyttyvät nopeasti. 
 
Ilmoittautuminen ja asiakaspalvelu 
Netissä 24/7 opistopalvelut.fi/kuopio  
Asiakaspalvelu puh. 017 184 711  
Avoinna: 
4.- 21.6.2018 
ma-pe klo 10-14 
13.8.2018 alkaen 
ma-ti, to 10-14, ke 10-17.30 pe suljettu 
ma-to 10-14, pe suljettu (Nilsiä, Juankoski) 
 
Kuopio: Puistokatu 20, Kuopio 
Nilsiä: Nilsiäntie 78, Nilsiä 
Juankoski: Juankoskentie 13, Juankoski 
 
Opinto-opas 2018-2019  
Näköislehti netissä kesäkuussa viikolla 25 ja painettu opas jakelupisteissä elokuussa viikolla 
33. 
 
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  
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