UUTISKIRJE 8/2020
Kaunista syksyä!
Syksy on koittanut ja luonto tarjoaa upean värienkirjon muutoin pikkuhiljaa pimeneviin
iltoihin. Olemme Kotikartanolla täydessä työn touhussa ja saimmekin hienoa julkisuutta
Karjalaisen tekemässä lehtijutussa 1.9.2020. Piparkakkutalon avointen ovien Syyspäivässä
vieraili puolestaan kaikkiaan 194 henkilöä. Kannustamme järjestöjä mukaan yhteiseen
kehittämistyöhön, tilaisuuksiin ja koulutuksiin niin etäyhteyksillä, kuin myös livenä.
Mikäli syyskuu tarkoittaa yhdistyksellenne STEA-avustuksen laadintaa, niin muistattehan
kirjata hakemukseen Kotikartanoyhdistyksen yhteistyökumppaniksi. Näin saamme
yhteistyötä näkyviin rahoittajalle ja turvaamme toimintaamme myös ensi vuodelle.

Henkilöstömuutoksia
Järjestökoordinaattori Minna Takkunen on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Uutena
työntekijänä elokuussa on aloittanut Piia Honkanen. Piian toimenkuva sisältää
järjestökoordinaattorin työtehtäviä ja työ- ja päivätoiminnan ohjauksen. Iloksemme työ- ja
päivätoiminnassa on aloittanut avustavana ohjaajana syyskuussa myös Tarja Lövgren.
Löydätte yhteystietomme Uutiskirjeen lopusta.

Jäsenjärjestöjen yhteystietojen päivitys
Päivitämme jäsenjärjestötietokantaamme. Pyydämme kaikkia Kotikartanoyhdistyksen
jäsenjärjestöjä ilmoittamaan alla olevan linkin kautta voimassa olevat yhteystiedot 30.9.2020
mennessä. Siirry päivittämään yhteystietosi tästä linkistä.

Jäsenkysely 2020
Avaamme syyskuussa Kotikartanoyhdistyksen jäsenkyselyn 2020. Jäsenkyselyn
tavoitteena on kartoittaa jäsenistön näkemyksiä Kotikartanoyhdistyksen tarjoamista
palveluista ja niihin liittyvistä kehittämistoiveista.
Jäsenkysely ja jo aiemmin toteutettu sidosryhmäkysely ovat oleellisia osia
Kotikartanoyhdistyksen strategiatyötä. Jäsenkyselyyn toivotaan yhtä vastusta jokaiselta
jäsenjärjestöltä. Lähetämme linkin jäsenkyselyyn kaikille jäsenjärjestöille erillisenä
sähköpostina syyskuun aikana.

Syyskokous
Kotikartanoyhdistys ry:n syyskokouksessa tullaan valitsemaan uudet edustajat
Kotikartanoyhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle. Jos yhdistyksesi on kiinnostunut
nimeämään edustajan hallitukseen tai haluatte lisätietoja hallituksessa toimimisesta, voitte
olla yhteydessä Merviin.
Syyskokouksen tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Piparkakkutalon tilat
Piparkakkutalon kulkutunnisteet toimivat joka päivä klo.8.00 – 20.00. Mikäli teillä on tarve
asioida Piparkakkutalolla muuna ajankohtana, voi asiasta sopia erikseen Teijan kanssa.
Muistuttaisimme kaikkia Piparkakkutalon ovien lukitsemisesta. Jotta saamme pidettyä tilat
käyttökunnossa, on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen tilanvaraaja lukitsee ovet oman
ryhmän jäljiltä. Tarvittaessa opastamme tilojen käyttöön liittyvissä asioissa mielellämme.
Jokaisesta kokoustilasta löytyy suihkepullossa puhdistusainetta ja kertakäyttöisiä liinoja
kosketuspintojen puhdistamiseksi. Suositamme pintojen puhdistusta tilan käytön alussa ja
sen päätteeksi. Käsidesiä löydätte alakerran ja yläkerran aulasta. Toivomme, että jokainen
tilavaraaja pohtii suosittaako tapaamisessa kasvomaskin käyttöä ja huolehtii turvaväleistä
kokouksen aikana.
Seuraamme tiiviisti koronatilanteen kehittymistä ja siihen liittyviä ohjeistuksia. Tiedotamme
mikäli tilanne aiheuttaa uusia poikkeusjärjestelyjä tilojen käyttöön.

Piparkakkutalon tapahtumakalenteri
Olemme lisänneet nettisivuillemme Piparkakkutalon tapahtumakalenterin. Voitte ilmoittaa
tapahtumakalenteriin Piparkakkutalolla tapahtuvat kaikille avoimet tapaamiset, kokoukset ja
tilaisuudet. Tapahtumakalenterin löydät nettisivuiltamme ajankohtaisia tapahtumia
välilehden alta. ja tunnukset kalenterin päivittämiseen saatte Teijalta.

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 21.9, 19.10. ja 16.11. Porinaillat järjestetään
Piparkakkutalolla ja tarvittaessa Porinailtaan voidaan järjestää etäyhteys.
21.9. esittelyssä Perheidenpaikka ry:n Tuu mukkaan! – hanke
19.10. esittelyssä Pohjois-Karjalan Luustoyhdistys ry
16.11. esittelyaika on vapaana.
Kysy lisää ja varaa omalle järjestöllesi esittelyaika Teijalta.

Järjestöjen esittelyvideot
Kokoamme yhteen järjestöjen esittelyvideoita. Tavoitteena on helpottaa toiminnasta
kiinnostuneen vapaaehtoisen tutustumista järjestöön, lisätä järjestöjen välistä tuntemusta ja
tukea Siun soten henkilöstön palveluohjausosaamista.
Ensisijaisena kohderyhmänä kuvauksissa ovat sote-järjestöt, joissa ei ole palkattua
henkilökuntaa. Olemme tehneet esittelyvideoita Teams:in kautta, livenä Piparkakkutalolla ja
osa järjestöistä on kuvannut esittelyn itse. Kynnys esittelyvideoin taltiointiin pyritään
pitämään matalana ja ajatuksena on kertoa oman järjestön toiminnasta kuin jos joku kysyisi
torilla ”mitäs se teidän järjestö tekeekään?”.

Videot tekstitetään ja niitä julkaistaan loppuvuoden aikana Kotikartanoyhdistyksen tulevalla
YouTube -kanavalla. Tallenteen teko ei edellytä järjestöltä aikaisempaa kokemusta
videoinnista. Pienille sote-järjestöille pystymme tekemään taltioinnin kokonaisuudessaan ja
muille annamme mielellämme neuvontaa ja ohjausta kuvauksen onnistumiseksi.
Jos järjestösi on kiinnostunut esittelyvideon taltioinnista, voit olla yhteydessä Teijaan.
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