UUTISKIRJE 6/2020
Hyvää alkavaa kesänaikaa,
tästä Uutiskirjeestä löydätte tietoa Kotikartanoyhdistyksen kesän järjestelyistä ja tulevista
tapahtumista. Olettehan meihin yhteydessä, jos herää jotain kysyttävää.

Piparkakkutalon aukiolo kesällä
Avaamme Piparkakkutalon järjestöjen käyttöön 1.6.2020. Huomioittehan yleiset
kokoontumisrajoitukset
ja
huolehdittehan
turvaväleistä
näin
poikkeusaikana.
Kokoustiloissamme on pintojen puhdistukseen tarkoitettuja välineitä, joita toivomme teidän
käyttävän pintojen puhdistukseen. Pidetään yhdessä toisistamme huolta.
Lomailemme heinäkuun ajan, jonka aikana talo on suljettu kaikelta käytöltä. Kulkutunnisteet
eivät ole heinäkuussa toiminnassa, joten huomioittehan järjestönne tarpeet esimerkiksi
arkistokaappiin kesäkuun aikana. Kulkutunnisteet aktivoituvat käyttöön automaattisesti
1.8.2020 alkaen, eikä vaadi järjestöltä erillisiä toimia.

Sidosryhmäkysely
Toteutamme Kotikartanoyhdistyksen sidosryhmäkyselyn. Toivomme että vastaatte kyselyyn
aktiivisesti ja jaatte kyselyä eteenpäin jäsenistöllenne. Sidosryhmäkyselyyn voivat vastata
kaikki Piparkakkutalossa asioineet tai muutoin kanssamme yhteistyötä tehneet.
Sidosryhmäkysely on avoinna 28.6.2020 saakka, kysely lähetetään myöhemmin.

Chat-palvelu
Avaamme 13.5.2020 Kotikartanoyhdistyksen nettisivuille chat -palvelun. Chat on avoinna
kesäkuun loppuun arkisin klo 9.00–14.00. Tavoitat chatissa järjestökoordinaattorimme
Minnan tai Teijan.

Piparkakkutalon tapahtumakalenteri
Haluamme vastata järjestöjen toiveisiin ja otamme koekäyttöön Piparkakkutalon
tapahtumakalenterin kesäkuulle. Tapahtumakalenteri julkaistaan Kotikartanoyhdistyksen
nettisivuilla ja sitä markkinoidaan eri verkostoissa.
Voitte ilmoittaa tapahtumakalenteriin Piparkakkutalolla pidettävät järjestönne ryhmät,
tapahtumat ja muut vastaavat tilaisuudet, joihin kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat
tervetulleita. Näin yhdessä pyrimme tukemaan järjestöjä ja tarjoamaan ihmisille
mahdollisuuden löytää järjestöjen toiminnan.
Ilmoita järjestösi mukaan ja kysy lisää järjestökoordinaattoreilta.

Porinailta
Porina-ilta on kerran kuukaudessa järjestettävä tutustumistilaisuus, jossa järjestöt voivat
esitellä omaa toimintaansa ja verkostoitua muiden järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten
kanssa.
Toukokuun Porinailta pidetään 18.5.2020 klo 16.30–18.00 Teams-palvelun avulla.
Esittelyvuorossa on Perheidenpaikka ry:n Tuu mukkaan! – hanke.
Pääsette ilmoittautumaan tästä.
Kesäkuun Porinailta pidetään 15.6.2020 klo 16.30–18.00.

Järjestöjen etäaamukahvit
Järjestämme järjestöjen etäaamukahvit vielä ennen Piparkakkutalon aukeamista 28.5 klo.
9.00–10.00. Vaihdetaan kuulumisia ja mietitään yhdessä järjestöjen tulevia suunnitelmia.
Etäaamukahvit järjestetään teams-palvelun kautta.
Ilmoittaudu mukaan järjestökoordinaattoreille.

Syyspäivä
Piparkakkutalon Syyspäivä järjestetään 26.8.2020 klo 12.00–17.00. Syyspäivässä
Piparkakkutalossa on avoimet ovet ja järjestöillä on mahdollisuus tulla esittelemään
toimintaansa tai järjestää ohjelmaa. Käytössä ovat kaikki Piparkakkutalon tilat sisällä ja
ulkona. Viime vuonna tapahtuma järjestettiin Kesäpäivän nimellä ja tapahtuma houkutti yli
100 vierailijaa.
Pääset ilmoittamaan oman järjestösi mukaan tästä.
Kysy lisää järjestökoordinaattoreilta.

Hyvää ja aurinkoista kesänaikaa!
Toivottaa Mervi, Minna, Teija & Riitta
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