
 

 

UUTISKIRJE 1/2021 

Aurinkoista kevättä! 

Alkuvuosi on ollut kiireistä aikaa Kotikartanoyhdistyksessä. Joukossamme on aloittanut 
uusia työntekijöitä, toimintoja on suunniteltu ja uudistuksia ideoitu. Vuosi 2021 on 
Kotikartanoyhdistykselle juhlavuosi, sillä olemme toimineet jo 25 vuoden ajan. 
 
Mikäli olette jättämässä maaliskuussa STEA-avusteisen toiminnan tvs-raporttia, niin 
muistattehan kirjata Kotikartanoyhdistyksen yhteistyökumppaniksi. Näin saamme 
yhteistyötä näkyviin rahoittajalle ja turvaamme toimintamme rahoitusta. 

 

Uusia työntekijöitä Kotikartanoyhdistyksessä 

Piia Honkanen on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Työ- ja päivätoiminnan 
ohjaajana on aloittanut Mari Väänänen. Mari on tavoitettavissa tiistaisin ja torstaisin. 
 
Kotikartanoyhdistyksen toisena järjestökoordinaattorina on aloittanut Anne Korppinen. 
Annen työ kohdistuu ARMI – Arjen yhteisöllisyyttä mielen hyvinvoinnin tukena –
hankkeeseen. 
 

ARMI – Arjen yhteisöllisyyttä mielen hyvinvoinnin tukena -
hanke 

ARMI – Arjen yhteisöllisyys mielen hyvinvoinnin tukena -hanke käynnistyi vuoden 2021 
alussa. ARMI-hanke toteuttaa Mielenterveys pääomana -avustuslinjauksen 
toimenpidekokonaisuutta 1: 

”Lisätään yhteisöllistä hyvinvointia asuinalueilla ja kunnan arkiympäristöissä kehittämällä 
kunnan hallinnonalojen ja eri yhdyspintojen välisiä toimintatapoja ja erilaisia palvelupolkuja, 
jotka tähtäävät yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisen toiminnan mahdollistamiseen.” 

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnoi Pohjois-Karjalan 
Sosiaaliturvayhdistys ry. Kotikartanoyhdistys toimii hankkeen osatoteuttajana kouluttaen 
Siun soten ammattilaisia järjestötyöhön.  

 

Kotikartanoyhdistyksen kevätkokous 

Kotikartanoyhdistyksen hallituksen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 28.4.2021 klo 
16.30 alkaen. Toimitamme koulutuskutsut ja materiaalit lähempänä ajankohtaa. 

________________________________________________________________________ 

  



 

 

Piparkakkutalon tilat 
 
Piparkakkutalon turvallisuuden takaamiseksi, muistutamme jokaista tilankäyttäjää 
varmistamaan ulko-oven lukituksen tiloista poistuessa. Tilojen käyttöohjeistusten 
laiminlyönnistä voi seurata tilojen käyttökielto. 
 
Koronaviruksen muuntuessa pyydämme kaikkia Piparkakkutalolla vierailevia huolehtimaan 
vähintään 2 metrin turvaväleistä, tehostetusta käsihygieniasta, ja käyttämään kasvomaskia. 
Suosittelemme myös Piparkakkutalolla kokoontuvia puhdistamaan tilojen kosketuspinnat 
ennen ja jälkeen kokouksen, sekä rajaamaan osallistujamäärän maksimissaan 20 
henkilöön. 

 

Järjestöjen tilaisuudet Kotikartanon somessa 

Julkaisemme tänä vuonna sosiaalisessa mediassamme Piparkakkutalolla olevia järjestöjen 
avoimia tapahtumia, tapaamisia tai kokoontumisia. Tarkoituksenamme on auttaa järjestöjä 
tavoittamaan uusia kiinnostuneita henkilöitä ja nostaa esiin järjestöjen monimuotoista 
toimintaa.  

Mikäli haluatte että nostamme esiin järjestönne kokoontumisia tai tapahtumia somessa, 
otathan yhteyttä Teijaan. Huomioithan, että julkaisemme sosiaalisessa mediassamme vain 
toimintoja, jotka tapahtuvat Piparkakkutalolla tai muutoin yhteistyössä 
Kotikartanoyhdistyksen kanssa.  

________________________________________________________________________ 

Järjestöjen esittelyvideot 

Kokoamme yhteen järjestöjen esittelyvideoita. Tavoitteena on helpottaa toiminnasta 
kiinnostuneen vapaaehtoisen tutustumista järjestöön, lisätä järjestöjen välistä tuntemusta ja 
tukea Siun soten henkilöstön palveluohjausosaamista. Vuonna 2021 pystymme 
toteuttamaan kuvauksia pienten sote-järjestöjen lisäksi myös kaikkien muiden terveyttä ja 
hyvinvointia edistävien järjestöjen ja seurojen kanssa.    
 
Jos olet kiinnostunut esittelyvideosta, ota yhteyttä Teijaan 

________________________________________________________________________ 

Mielenterveyden ensiapu I - kurssi 

Joensuun Seudun Mielenterveysseura ry järjestää Mielenterveyden ensiapu I-kurssin 26.–
27.2.2021. Piparkakkutalolla. Kurssi kestää kaikkiaan 14 tuntia ja kouluttajana toimii Sari 
Mähönen. Kurssin hinta on 30 €, sisältäen ensiapukirjan.  

Työskentelyaika on perjantaina 26.2. klo 15–20.30 ja lauantaina 27.2. klo 9–15.30. 

 

 



 

 

Ilmoittautumiset Marke Martsolalle joko marke.martsola@gmail.com tai tekstiviestillä oman 
nimen kanssa numeroon 0400 480238. Tervetuloa mukaan! 

________________________________________________________________________ 

Vapaaehtoisten virkistystilaisuus 4.3.2021 

Kotikartanoyhdistys ry ja Honkalampi-säätiö Perpe-keskus järjestävät kaikille 
vapaaehtoisille avoimen virkistystilaisuuden. Tapahtuma toteutetaan Piparkakkutalolla 
torstaina 4.3.2021 klo 17.00–19.00.  

Virkistystilaisuudessa pohditaan kysymyksiä aisteista ja vireydestä sekä ideoidaan yhdessä, 
kuinka helpottaa arjen kuormittavia tilanteita. Illan päätteeksi pelaamme järjestöbingon. 

Mukaan mahtuu vain 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumaan pääset 
klikkaamalla tästä linkistä. Muistathan klikata itsesi myös osallistujaksi tapahtuman 
Facebook-sivuilta.  

Tapahtumassa huomioimme turvavälit, käytämme kasvomaskia ja emme kahvittele.  

________________________________________________________________________ 

 Virtuaaliset järjestömessut 

Kotikartanoyhdistys osallistuu valtakunnallisille virtuaalisille järjestömessuille. Messut 
pidetään 2.-3.3.2021. Esittelemme messuilla toimintaamme ja järjestämme virtuaalisen 
JärjestöBingon.  

Ohjelma ja aikataulut tarkentuvat messun sivuille: http://www.jarjestomessut.fi/  

Tervetuloa mukaan osallistumaan! 
 

Kevään 2021 porinaillat  

Porina-ilta on kerran kuukaudessa järjestettävä tutustumistilaisuus, jossa järjestöt voivat 
esitellä omaa toimintaansa, verkostoitua muiden järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten 
kanssa tai muutoin esitellä teemoja ja toimintoja, jotka koskettavat järjestön toimintaa. 

 

Kevään 2021 porinailtojen päivänmäärät ovat: 15.3., 19.4., 17.5 ja 21.6. Porinailta 
järjestetään tapahtumapäivänä aina klo 16.30–18.00.  

 

Tarvittaessa voimme järjestää myös muita ajankohtia. Kysy lisää ja varaa oma porinailtasi 

Teijalta!  
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Ota meihin yhteyttä: 
 

 

Toiminnanjohtaja 
Mervi Kuiri 
puh. 050 527 2526 
mervi.kuiri@kotikartanoyhdistys.fi  
 
Järjestökoordinaattori 
Teija Sivonen 
puh. 050 443 5410 
teija.sivonen@ kotikartanoyhdistys.fi 
 
Järjestökoordinaattori Anne Korppinen,  
ARMI – Arjen yhteisöllisyyttä mielen 
hyvinvoinnin tukena –hanke 
puh. 050 551 6668 
anne.korppinen@ kotikartanoyhdistys.fi 

 

Ohjaaja, työ- ja päivätoiminta 
Mari Väänänen 
puh. 050 550 5944 
mari.vaananen@ kotikartanoyhdistys.fi  
 
Viestintäavustaja 
Riitta Karttunen 
riitta.karttunen@kotikartanoyhdistys.fi 
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