
   

 

Hyvää mieltä kulttuurista -

tapahtuma 

     7.3.2019 

Hei Yhdistystoimija – tule mukaan!  KUTSU 

 

Kulttuuri ja yhdessäolo ovat hyvinvoinninlähteitä. Kutsummekin yhdistyksesi 

mukaan Hyvää mieltä kulttuurista tapahtumaa Kemin Kulttuurikeskuksessa 

16.5.2019 klo 12 – 15.Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Taide- ja 

historiallinen museo ovat myös esittelyineen avoimia ja maksuttomia.  

Yhdistystoiminnan esittely 
 

Tarjoamme mahdollisuuden tulla esittelemään toimintaanne. Kulttuurin ja 

osallistumisen lisäksi tapahtuman tausta-ajatuksena on vetovoimaisen 

yhdistystoiminnan esittely. Viivähdämme hetken myös kahvikulttuurin äärellä. 

Esittelypöydän voi halutessa rakentaa kahvipöytä teemalla. Lisätietoja 

tapahtumapäivästä ohessa olevasta yleisölle ja tiedotusvälineille laaditusta 

ohjelmasta. 

 

Osallistuminen esittelymahdollisuuksineen yhdistykselle on maksuton. 

Tarjoamme tapahtumassa kahvit yleisölle (kahvikuponkeja jaetaan 

tapahtumaan osallistujille).  

 

Yhdistysväki on tervetullut tapahtumaan, vaikka omaa yhdistysesittelyä ei 

olisikaan tällä kertaa. 

 

Tapahtuman taustajärjestöjä ovat Eläkkeensaajien keskusliitto ja Suomen 

Mielenterveysseura sekä Kemin, Veitsiluodon, Tornion Eläkkeensaajat sekä 

Meri-Lapin mielenterveysseura. Tapahtuma on osa Kemi 150 juhlavuoden 

tapahtumia.  

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen yhdistyksen esittelyyn osallistumisesta Sinikka 

Kähköselle, sinikka.kahkonen@mielenterveysseura.fi, p 040 77 03 009.  

 

Ystävällisin terveisin Sinikka Kähkönen 

 

mailto:sinikka.kahkonen@mielenterveysseura.fi


   

 
 

Hyvää mieltä kulttuurista! 
 

 

 

Kutsumme sinut mukaan Hyvää mieltä kulttuurista -

tapahtumaan. Tapahtuman teemoina ovat ikääntyvien 

osallistuminen, yhteisten kulttuurikokemuksien 

jakaminen ja mielen hyvinvoinnin edistäminen.  
 

 

               Kuva: Tuomas Gustafsson 

 

Oletko kaivannut yhteisöllistä toimintaa? Kiinnostavatko alueesi kulttuuritarjonta ja 

ikääntyvien toimintamahdollisuudet? Jos vastasit kyllä, ehkä tai en tiedä, tapahtuma on 

tarkoitettu juuri sinulle.  
 

Jos sinulla on ystävä, sukulainen, tuttava, joka kaipaisi kaveria ja seuraa sekä vähän 

innostusta ja kannustutusta osallistuakseen tapahtumiin, niin otathan hänet mukaan! 
 

Aika:  Torstaina 16.5.2019 klo 12 - 15 

Paikka:  Kemin Kulttuurikeskuksen aula, Marina Takalon katu 3, Kemi 

Ohjelmassa (Ohjelmaan saattaa tulla tarkennuksia):  
Lauluesityksiä 

Elämä kukittaa ja kivittää, Siiri Magga-Miettunen  

Tarinoita kahvikupeista, Iiris Cafessa 

Myönteinen muistelu tuottaa runoja -piste 

 Kemin historiallinen ja taide museo, esittelyjä  

Keskuudessamme iloitsee myös Klovneja 

Paikallisten yhdistyksien esittelypisteitä 
  

Tapahtumassa on kahvitarjoilu  
Ympäristöä säästääksemme ja Kirkkonummen Marttojen tapaan, tuo lempikahvikuppisi 

mukana. Tarjolla on munkkikahvit. Kokoamme tapahtumassa kuppien tarinoita.  
 

Paikallisyhdistykset ovat mukana esittelemässä toimintaansa ja osa heistä on kattanut 

esittelypöytänsä kahvitarjoiluteemalla. Tule ja äänestä paras kattaus. 
 

Lisätietoa: Sinikka Kähkönen puh. 040 770 3009. 
 

Tilaisuus on maksuton, vapaa pääsy Tervetuloa! 

 

Tapahtuma on osa valtakunnallista Suomen Mielenterveysseuran 

koordinoimaa Mental Health Art Week -toimintaviikkoa (21.-27.5.2019),  

jossa korostuu kulttuurin tuottaminen yhdessä, taiteet,  

yhteisöllisyys ja erilaiset tavat vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. 


