
 
Hyvisviesti 12/2019 
 
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. Kaupungin yleisavustusta vuonna 2019 saaneet järjestöt 
Kaikki eivät ole vieläkään muistaneet toimittaa vuoden 2018 toimintakertomusta, 
tilinpäätöstä ja toiminnan/tilintarkastajien lausuntoa. Ne voi lähettää sähköpostitse 
sirpa.niemi@kuopio.fi 

 
2. Vielä ehtii mukaan järjestämään perinteisiä Lasten ja nuorten Pakkaspäiviä! 

Lasten ja nuorten Pakkaspäivät -tapahtumaviikolla 20.–26.1.2020 on tarjolla monipuolisesti 
kulttuurin ja liikunnan sisältöjä! Sydäntalven aikaan lapset ja aikuiset pääsevät kokemaan 
iloa, elämyksiä ja talvista tekemistä niin sisällä kuin ulkonakin eri puolilla kaupunkia.  
 
Toivotamme Teidät tervetulleiksi mukaan järjestämään ohjelmaa tapahtumaviikolle 20.-
26.1.2020 sekä Pakkasjuhliin:  
Brahen puistossa Kuopiossa su 26.1.2020 klo 14-16 
Maaningan urheilutalolla la 25.1.2020 klo 10-13 
Nilsiän satamassa la 25.1.2020 klo 11-13 
Ohjelmana voi olla lapsille, nuorille ja/tai perheille suunnattua kulttuuri- tai liikuntapuuhaa 
ja sen toivotaan olevan maksutonta tai alennushintaista. Ulkotapahtumilla on säävaraus. 
 
PAKKASJUHLIEN OHJELMAILMOITTAUTUMINEN sähköpostitse 10.12.2019 mennessä: 
Brahen puiston ja Nilsiän Pakkasjuhla-ohjelma: tiina.taskinen-viinikainen@kuopio.fi 
Maaningan Pakkasjuhla-ohjelma: petra.haverinen@kuopio.fi 
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KERRO OMASTA PAKKASPÄIVÄT-VIIKON OHJELMASTASI KUOPION SEINÄLLÄ 7.1.2020 
mennessä. 
Pakkaspäivät-sivun alaosasta löydät lomakkeen, tapahtuma julkaistaan moderoinnin 
jälkeen. Kuvaus-kohdassa voit ilmoittaa mahdollisista pääsymaksuista.  
Jos sinulla on kysymyksiä liittyen Pakkaspäivien viikko-ohjelmaan, ota yhteyttä 
jonna.forsman@kuopio.fi. 

 
3. Liikuntaa 

Liikunnanohjaajien kevätkauden liikuntaryhmät ja muu toiminta alkaa ma 13.1.2019. 
Tervetuloa mukaan. Vapaita paikkoja voi katsella osoitteesta:  
https://www.kuntapalvelut.fi/kuopio/ 
tai tiedustella numerosta 044 718 2509 tai 044 7482363 

 
4. Koululaisten kesä 2020 / Yhteisjulkaisu lasten kesätoiminnasta 

Kuopion kaupungin nuorisopalvelut ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä julkaisevat 
kaikille Kuopiolaisille 1. - 7. luokkalaisille jaettavan kesäleiri- ja toimintakirjasen 
alkuvuodesta 2020.  
Esitteeseen kootaan kesäloman aikana toteutettavia leirejä ja useamman päivän mittaisia 
toimintakokonaisuuksia. Myös järjestöjen toteuttamat lasten ja nuorten toiminnat saavat 
tilansa esitteessä.  
Jos järjestöllänne on peruskouluikäisille järjestettävää toimintaa, johon voi ottaa osaa 
ilman seuran jäsenyyttä tai aikaisempaa harrastustaustaa, pyrimme järjestämään sille 
ilmoitustilaa esitteessä. Esitteen toteuttajat pidättävät oikeuden valita esitteeseen tuleva 
ilmoittelu, jolloin ilmoitukset ovat ilmoittajille maksuttomia.  
Pyydämme ilmoittamaan tiedot leiristänne sähköpostitse 11.12.2019 mennessä 

asta.sajaniemi@kuopio.fi  (liite) 
Painetun esitteen jakelu on kouluissa viikoilla 12 ja 13 sekä sähköisenä versiona Wilmassa 
samaan aikaan. 

 
5. Kulttuurikahvila 60+ to 5.12. klo 14 Kuvakukossa 

Teemana 60-luvun disco. Tule fiilistelemään ”kultaisen kuuskyt-luvun” parhaita discoja ja 
listahittejä. Tunnelmaan johdattaa D.J. Nite. 

 
6. Kuopio juhlii itsenäisyyttä Minna Canthin hengessä  

Kaikille avoin Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhla järjestetään perjantaina 6.12. 
Kuopion Musiikkikeskuksessa. Kahvitus yleisölle alkaa klo 12 ja itsenäisyyspäivän juhla klo 
13. Juhlapuheen esittää tänä vuonna Kuopion kultaisen ansiomerkin saaja ylijohtaja Kari 
Virranta. Musiikki- ja draamaesityksistä vastaavat Kuopion taidelukio Lumitin opiskelijat, 
jotka esittävät mukaelman Minna Canthin novellista Eräs Puijolla käynti. Juhlassa kuullaan 
myös Lumit-lukion salonkiorkesteria. 
 
Tilaisuudessa on tulkkaus suomalaiselle viittomakielelle. Tulkkeina toimivat Humanistisen 
ammattikorkeakoulun Kuopion alueyksikön neljännen vuoden tulkkiopiskelijat. Juhlan 
järjestää Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue. Nilsiästä on järjestetty 
bussikuljetus Kuopion pääjuhlaan. Kuljetukseen ilmoittautuminen Linja-autoliikenne 
Ahoseen, p. 017 368 6800. 
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Karjalan lennosto järjestää perinteisen seppeleenlaskutilaisuuden Sankaripuistossa klo 12 
ja Itä-Suomen ylioppilaskunta soihtukulkueen klo 18, joka kulkee Sotkulta Sankaripuiston 
kautta kaupungintalolle. Itsenäisyyspäivän aikana järjestetään myös jumalanpalveluksia ja 
seppeleenlaskuja eri puolella Kuopion aluetta. Itsenäisyyspäivää vietetään 
itsenäisyyspäivän juhlilla Juankoskella ja Maaningalla. Itsenäisyyspäivän juhlan koko 
ohjelma ja päivän muut tapahtumat osoitteessa www.kuopio.fi/itsenaisyyspaiva 
 

7. Ajankohtaista Kuopion kansalaisopistossa 
LUENNOT  
Toteutamme monipuolisia luentoja, joista suurinta osaa voi seurata myös verkon 
välityksellä samanaikaisesti tai katsella videotallenteena myöhemmin. Tule mukaan myös 
lukuisiin konsertteihin ja esityksiin sekä näyttelyihin. Tarjonta täydentyy nettisivuillemme 
koko lukuvuoden ajan. Luennot ja tapahtumat ovat maksuttomia, kaikille avoimia ja 
ennakkoilmoittautumista ei tarvita, tervetuloa!  
Lisätietoja: kansalaisopisto.kuopio.fi >opetustarjonta> luennot, tapahtumat ja matkat  
 
Hyvinvointia ja terveyttä –luentosarja 

Luennot http://bit.ly/kko_luennot  
                              
Senioriaamupäivät luento- ja keskustelusarja 
Vaihtoehtoja perintösuunnitteluun 
5.12.2019 klo 10-11.30 
Puistokartano, B059 Opistosali 
Luennoitsijoina Ville Nykänen, lakimies Säästöpankki Optia ja Tiina Pasuri-Aholainen, 
sijoituspäällikkö Säästöpankki Optia 
Tilaisuudessa käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja, miten toteuttaa perintösuunnittelu luontevasti 
Suomessa ja miten siihen voi varautua ajoissa.  
Vapaa pääsy, tervetuloa! 
                              
Kurssit, ilmoittautuminen ja asiakaspalvelu  
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.  
 
Ilmoittautumiset kevään kursseille ovat käynnissä! 
 
Asiakaspalvelun aukiolo joulukuussa 
Kuopion kansalaisopiston Puistokartanon asiakaspalvelu (Puistokatu 20, Kuopio) palvelee asiakkaita 
joulukuussa ma-to klo 10-14. Poikkeuksina 4.12. ja 16.12., jolloin Puistokartanon asiakaspalvelu on 
suljettu henkilökunnan koulutuksen vuoksi. Asiakaspalvelu ja kurssilaskutus ovat kiinni 
vuodenvaihteen juhlapyhien vuoksi 20.12.2019-1.1.2020. 
Nilsiän asiakaspalvelu on joulukuussa avoinna ti-to klo 10-14 ja kiinni vuodenvaihteen juhlapyhien 
vuoksi 20.12.2019-1.1.2020.  
 
Kevätkauden opetus alkaa pääsääntöisesti 13.1.2020 
Puistokartanon asiakaspalvelu palvelee asiakkaita 2.1.2020 lähtien normaalisti ma, ti, to klo 10-14 
ja ke klo 10-17.30. Nilsiän asiakaspalvelu on avoinna kevätlukukaudella 2020 ti-to klo 10-14, ma ja 
pe suljettu. 
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Asiakaspalvelupisteiden ollessa suljettuna Kuopion kansalaisopiston kursseille voi ilmoittautua 
netissä 24/7.   
 
Asiakaspalvelu puh. 017 184 711   
Tutustu ja katso lisää kansalaisopisto.kuopio.fi ja Facebook, Instagram, YouTube sekä Blogi.  
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