
 

 

UUTISKIRJE 5/2020 

 

Tervehdys jälleen! 

Ensimmäiset viikot erityisolosuhteissa ovat menneet. Kahdessa edellisessä Uutiskirjeessä 

jouduimme kertomaan peruutuksista ja talon sulkemisesta. Tämä Uutiskirje keskittyy 

pääasiallisesti uusiin toimintoihin. Olemme käynnistäneet toimintoja ja tilaisuuksia 

hyödyntäen meillekin osin uusia työvälineitä etäyhteyksien mahdollistamiseksi. Kutsumme 

kaikki lämpimästi mukaan tapahtumiin ja toimintoihin.  

Toivomme, että otatte meihin rohkeasti yhteyttä, jos teillä on mitä tahansa kysyttävää.  

Yhteystietomme löydätte kirjeen lopusta. 

 

Piparkakkutalon tilat 

Suomen hallitus päätti jatkaa rajoitustoimia koronavirustartuntojen ja riskiryhmien 

suojelemiseksi. Näiden linjausten mukaisesti myös Piparkakkutalo pysyy suljettuna 

13.5.2020 saakka. Kaikki tälle ajalle tehdyt tilavaraukset ovat automaattisesti peruutettuja, 

eikä niitä tarvitse erikseen poistaa sähköisestä varauskalenterista. Lisätietoja tiloista ja 

tilavarauksista Minnalta. 

 

Kevätkokous 

Kotikartanoyhdistys ry:n hallitus 31.3.2020 kokouksessa on päättänyt siirtää 

kevätkokouksen myöhempään ajankohtaan. Seuraamme vallitsevien olosuhteiden 

kehittymistä ja tiedotamme heti, kun kevätkokouksen ajankohta on päätetty.  

 

Lisätietoja kevätkokouksesta Merviltä. 

 

Jäsenmaksut 

Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2020 ovat lähteneet viime viikolla. Jäsenmaksut on 

lähetty sähköpostiosoitteisiin, jotka yhdistykset ovat ilmoittaneet yhteystietoihimme. Mikäli 

jäsenmaksu ei ole tavoittanut teitä tai mikäli teillä on jotain kysyttävää liittyen 

jäsenmaksuihin, niin pyydämme olemaan yhteydessä Minnaan.  

 

 



 

 

 

Puheenjohtajien tapaaminen 23.4.2020 

Tammikuussa järjestimme Kotikartanoyhdistyksen puheenjohtajien tapaamisen. Palautteen 

perusteella tilaisuus koettiin merkitykselliseksi ja onnistuneeksi. Toteutamme nyt toisen 

puheenjohtajien tapaamisen 23.4.2020 klo 16.30-18.00. Poikkeusolosuhteiden 

innoittamana toteutamme tapaamisen etäyhteyksin Teams -palvelulla. Osallistuaksesi 

tapaamiseen tarvitset nettiyhteyksin varustetun tietokoneen (pöytäkone, kannettava tai 

tabletti) ja sähköpostiosoitteen. Mikki ja kamera toimivat hyvinä lisälaitteina, mutta eivät ole 

välttämättömiä. 

 

Ilmoittautumaan pääset alla olevasta linkistä. 

LINKKI 

Lisätietoja puheenjohtajien tapaamisesta Minnalta. 

 

Etäpäiväkahvit ja kuulumiset 16.4.2020 

Tervetuloa Kotikartanoyhdistyksen yhteisille etäpäiväkahville 16.4.2020 klo 9.30-10.30. 

Vaihdetaan kuulumiset ja tunnelmat ja keskustellaan yhdessä, kuinka poikkeustila on 

vaikuttanut järjestöjen toimintaan. Kuulemme mielellämme, kuinka voisimme olla teidän 

järjestöjen tukena uusin keinoin. Mietitään, ideoidaan ja vaihdetaan hyvät käytänteet 

yhdessä. Etäpäiväkahvit toteutetaan Teams-palvelun avulla. 

 

Ilmoittautumaan pääset alla olevasta linkistä. 

LINKKI 

Lisätietoja etäaamukahveista Teijalta. 

 

Porina-ilta maanantaina 20.4.2020  

 

Porina-ilta on kerran kuukaudessa järjestettävä tutustumistilaisuus, jossa järjestöt voivat 

esitellä omaa toimintaansa ja verkostoitua muiden järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten 

kanssa. Maaliskuun Porinailta jäi väliin, mutta on aika katsoa eteenpäin ja jatkamme 

Porinailtoja jo alkuvuodesta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Muiden toimintojen tapaan, 

myös Porinailta pidetään etäyhteyksin Teams-palvelun avulla.  

Seuraava Porinailta pidetään 20.4.2020 klo 16.30-18.00 ja esittelyvuorossa on Pohjois-

Karjalan AVH -yhdistys ry.  

Ilmoittautumaan pääset alla olevasta linkistä. 

LINKKI 

Loppukevään Porinaillat ovat 18.5.2020 ja 15.6.2020  

Jos järjestösi on kiinnostunut esittelemään toimintaansa Porinaillassa tai sinulla on jotakin 

muuta kysyttävää liittyen Porinailtoihin, voit olla yhteydessä Teijaan. 

https://link.webropolsurveys.com/S/ADA7D3962BAF5E40
https://link.webropolsurveys.com/S/24B5B29025A5663A
https://link.webropolsurveys.com/S/AD0B65065BE36CCB


 

 

 

Kesäpäivä on siirretty 

Siirsimme Kesäpäivät aiemmin ilmoitetusta toukokuusta elokuulle, Syyspäiväksi. Uusi 

ajankohta on 26.8.2020 klo 12.00-17.00. Syyspäivän aikana pidämme Piparkakkutalolla 

avoimet ovet ja järjestöillä on mahdollisuus tulla esittelemään toimintaansa ja luoda 

toimintaa päivän sisään. Käytössä ovat kaikki Piparkakkutalon tilat sisällä ja ulkona.  

 

Pääset ilmoittamaan oman järjestösi mukaan Syyspäivään alla olevasta linkistä. 

LINKKI 

Lisätietoja Syyspäivästä Minnalta. 

 

Uusi viestintäavustaja 

Kotikartanoyhdistyksessä on aloittanut maaliskuun lopussa viestintäavustaja Riitta 

Karttunen. Riitta työskentelee jatkossa viestinnän, tiedotuksen sekä tilastoinnin tehtävissä. 

 

Etäyhteyksin toteutetut ryhmätapaamiset 

Olemme tukeneet pieniä sote-järjestöjä tarjoamalla ryhmänohjausta. Nyt kannustamme 

ottamaan etäyhteydet käyttöön myös perinteisesti kasvokkain tapahtuneisiin 

ryhmätilanteisiin. Olemme auttaneet esimerkiksi liikuntaryhmän ja vertaistukiryhmän 

toteuttamisessa etäohjatusti ja kokemukset ovat olleet erittäin kannustavia. Ryhmiin 

ilmoittautuneita on ollut odotettua enemmän ja myös jäsenistöstä on saatu aktivoitua uusia 

henkilöitä mukaan toimintaan. Ihmisillä on tarve sosiaaliseen kanssakäymiseen, joten 

pidetään yhdessä huolta jäsenistöjemme hyvinvoinnista. 

Jos järjestösi on kiinnostunut etäohjatuista ryhmätoiminnoista, voit olla yhteydessä Teijaan. 

 

 

Yhdessä enemmän, etäyhteyksilläkin: 

 

Toiminnanjohtaja 

Mervi Kuiri 

puh. 050 527 2526 

mervi.kuiri@ 

kotikartanoyhdistys.fi 

Järjestökoordinaattori 

Minna Takkunen 

puh. 050 550 5944 

minna.takkunen@ 

kotikartanoyhdistys.fi 

Järjestökoordinaattori  

Teija Sivonen 

puh. 050 443 5410 

teija.sivonen@ 

kotikartanoyhdistys.fi  

Viestintäavustaja 

Riitta Karttunen 

riitta.karttunen@ 

kotikartanoyhdistys.fi 
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