SYYSKIRJE 2019
SYKSY SAAPUU JA YHDISTYSTOIMINTA AKTIVOITUU...
Tervehdys kaikille jäsenyhdistyksillemme. Toivottavasti kesä oli leppoisa ja toi mahdollisuuden
huokaista kevään tohinoista. Olemme myös Kotikartanoyhdistyksellä lomailleet, ja nyt on aika
laittaa syksyn suunnitelmat toteutumaan.
Olemme kehittäneet toimintaamme, ja keräämme uusia ideoita sekä palautetta jatkoa varten.
Lähetimme aiemmin kaikille jäsenjärjestöille jäsenkyselyn, johon toivomme yhä mahdollisimman
paljon vastauksia. Jäsenkysely löytyy nettisivuiltamme sähköisenä ja Piparkakkutalon tiloista
paperiversioina. Vastaattehan kyselyyn ke 4.9.2019 mennessä.
Syksyn STEA-jatkohakemuksia tehdessä, toiveemme on että laitatte Kotikartanoyhdistyksen
yhteistyökumppaniksenne. Tällä varmistamme toimintamme myös ensi vuonna.

SÄHKÖINEN TILAVARAUSKALENTERI
Kotikartanoyhdistys on ottanut käyttöön sähköisen tilavarauskalenterin. Kätevintä
jäsenyhdistykselle on rekisteröityä palveluun ja tehdä tilavaraukset rekisteröityneenä.
Tilojemme käyttö lisääntyy koko ajan ja toivomme jokaisen jäsenyhdistyksen tarkistavan
tilavarauksensa ja poistavan tarpeettomat varaukset. Näin tila vapautuu toisen järjestön
käytettäväksi.
Kalenterin käytössä ja tilojen varaamisessa autamme mielellämme, ota tarvittaessa yhteyttä
järjestökoordinaattori Minna Takkuseen puhelimitse (050 550 5944) tai sähköpostitse
minna.takkunen@kotikartanoyhdistys.fi
PORINA-ILLAT
Porina-ilta on kerran kuukaudessa järjestettävä tutustumistilaisuus, jossa järjestöt voivat esitellä
omaa toimintaansa ja kontaktoitua muiden jäsenjärjestöjemme/vapaaehtoisten kanssa. Porinaillat järjestetään Piparkakkutalolla. Kotikartanoyhdistys hoitaa iltojen tiedottamisen ja
markkinoinnin jäsenjärjestöilleen sekä vapaaehtoisille.
Syksyn porina-illat ovat: ma 16.9 (esittelyssä Joensuun Naiskuoro ry), ma 28.10 (alustava varaus
tehty), ma 18.11 vapaa ja ma 16.12 vapaa. Porinailta järjestetään aina klo:16.30–18.00.
Porina-illat jatkuvat myös vuoden vaihteen jälkeen ja kevään porinat ovat jo varattavissa.
Lisätietoja porinoista ja porinailtojen varaukset järjestökoordinaattori Minna Takkuselta.

VAPAAEHTOISTYÖN KOULUTUS
Kotikartanoyhdistys ry järjestää lokakuussa kolmipäiväisen vapaaehtoistyön koulutuksen jolla
koulutamme vapaaehtoisia jäsenjärjestöjen erilaisiin tarpeisiin. Lauantain 19.10
kurssipäivänä tarjoamme vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitseville/käyttäville
jäsenjärjestöillemme mahdollisuuden kertoa kurssilaiselle oman järjestön vapaaehtoistehtävistä.
Mikäli olet kiinnostunut esittelemään vapaaehtoistoimintaa järjestössänne, ilmoittaudu pe
11.10 mennessä järjestökoordinaattori Minnalle.

Vapaaehtoistyön koulutusjakso järjestetään Kotikartanoyhdistyksen tiloissa to 17.10 klo:17–20,
la 19.10 klo:10–14 ja to 24.10 klo:17–20. Koulutukseen on hakuaika 9.-23.9., ja haastattelut ke
2.10. Koulutus on maksuton.
Kurssiin liittyvät yhteydenotot, kysymykset ja ilmoittautumiset järjestökoordinaattori Minnalle.

POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖPÄIVÄ 16.11.2019
PK:n Järjestöasiain neuvottelukunnan koulutustyöryhmä (JaneKo) järjestää vuosittaisen
järjestöpäivän 16.11.2019 klo:9.30–16.00. Utran uittotuvalla. Järjestöpäivän teemana on:
Järjestöt ja ilmaston muutos- mistä puhutaan? Lisätietoja järjestöpäivistä saat seuraamalla
ilmoittelua Jellin sivuilta.

KOTIKARTANOYHDISTYKSEN PUUROHETKI TI 3.12 KLO. 15–17.00
Kotikartanoyhdistys ry haluaa muistaa jäsenjärjestöjään järjestämällä joulukuussa
pienimuotoisen puurohetken Kotikartanoyhdistyksen tiloissa. Tarjoamme tapahtumassa
joulupuuroa, glögiä, pipareita sekä eri jäsenjärjestöille ja näiden vapaaehtoisille mahdollisuuden
tavata toisiaan rennossa ilmapiirissä.
Kaikki jäsenjärjestömme ovat myös tervetulleita järjestämään pientä ohjelmaa tapahtumaan.
Ohjelma voi olla hyvin vapaata, jouluista tai järjestön toimintaan liittyvää. Ilmoittautuminen
tapahtumajärjestämiseen loppuu ma 18.11, muuten tapahtumaan ei ole
ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja puurohetkestä antaa järjestökoordinaattori Minna.

Syksyisin terveisin,
Kotikartanoyhdistys ry työntekijät
Mervi, Minna, Annina, Anne ja Riitta

