
 

 

UUTISKIRJE 7/2020 
 

Lämmintä kesäaikaa, 

tästä uutiskirjeestä löydätte tietoa Kotikartanoyhdistyksen kesäajasta, toiminnoista ja 

tulevista tapahtumista. Olettehan meihin yhteydessä, jos herää jotain kysyttävää. 

 

Lomailemme heinäkuun 

Lomailemme heinäkuun, jolloin Piparkakkutalo on suljettu kaikelta käytöltä. Huomioittehan, 

että kulkutunnisteet eivät ole tuolloin toiminnassa. Kulkutunnisteet aktivoituvat käyttöön 

automaattisesti 1.8.2020 alkaen, eikä tämä vaadi järjestöltä erillisiä toimia. 

 

Lomien vuoksi KotikartanoChat on kesätauolla 19.6.–3.8.2020.  

 

Palaamme töihin 3.8.2020 alkaen. 

 

Kevätkokous 

Kotikartanoyhdistyksen hallitus on kokouksessaan päättänyt kevätkokousajan. 

Kotikartanoyhdistys ry:n Kevätkokous järjestetään 10.9.2020 klo.15.00. 

Tarkemmat kutsut materiaaleineen toimitetaan lähempänä.  

 

Sidosryhmäkysely 

Olemme avanneet Kotikartanoyhdistyksen sidosryhmäkyselyn. Tavoitteenamme on 
kehittää olemassa olevaa toimintaamme ja kuulla tulevaisuuden toiveita. 
Sidosryhmänkyselyn tuloksia hyödynnetään syksyllä alkavassa Kotikartanoyhdistyksen 
strategiatyössä.   

Toivomme että vastaatte kyselyyn aktiivisesti ja jaatte kyselyä eteenpäin jäsenistöllenne. 
Sidosryhmäkyselyyn voivat vastata kaikki Piparkakkutalossa asioineet tai muutoin 
kanssamme yhteistyötä tehneet. Toivomme, että teillä on aikaa vastata kyselyyn, 
näkemyksenne on meille tärkeä.  

Sidosryhmäkyselyn löydät tästä linkistä. Kysely on avoinna 30.8.2020 saakka.  

 

 

https://webropol.com/s/2020sidosryhmakysely


 

 

 

Piparkakkutalon Syyspäivä 

Vielä ehditte ilmoittautua mukaan Piparkakkutalon Syyspäivään. 

 

Piparkakkutalon Syyspäivä järjestetään 26.8.2020 klo 12.00–17.00. Syyspäivässä 

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 järjestösi mukaan tästä. 

 

Syksyn Porinaillat 

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

esitellä omaa toimintaansa ja verkostoitua muiden järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten 

kanssa.  

 

Syksyn porinailtojen päivänmäärät ovat 17.8, 21.9, 19.10. ja 16.11. Elokuusta alkaen 

Porinaillat järjestetään Piparkakkutalolla, mutta tarvittaessa Porinailtaan voidaan järjestää 

etäyhteyks. 

 

17.8. esittelyssä Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry   

21.9. esittelyssä Perheidenpaikka ry:n Tuu mukkaan! – hanke 

 

Kysy lisää ja varaa omalle järjestöllesi esittelyaika Teijalta.  

 

 

Toiminnanjohtaja 

Mervi Kuiri 

puh. 050 527 2526 

mervi.kuiri@ 

kotikartanoyhdistys.fi 

Järjestökoordinaattori 

Teija Sivonen 

puh. 050 443 5410 

teija.sivonen@ 

kotikartanoyhdistys.fi 

Järjestökoordinaattori 

Minna Takkunen 

puh. 050 550 5944 

minna.takkunen@ 

kotikartanoyhdistys.fi 

 

Viestintäavustaja 

Riitta Karttunen 

riitta.karttunen@ 

kotikartanoyhdistys.fi 

 

  Toivottaa Mervi, Minna, Teija & Riitta   
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