
 

 

 

UUTISKIRJE 9/2020 

Hyvää alkavaa talviaikaa! 

Vuoden viimeiset kuukaudet ovat käsillä. Tämä vuosi on ollut haasteellinen kaikille, mutta 

myös uusien ajatusten, nettisovellusten sekä uudenlaisen yhteisöllisyyden aikaa.  

 

Marras-joulukuulle mahtuu vielä monenlaisia toimintoja ja olemme koonneet niitä teille tähän 

uutiskirjeeseen. Muistakaa ilmoittautua mukaan!       

 

Kotikartanoyhdistys ry:n syyskokous 24.11.2020 klo 17.00 

Syyskokouksemme pidetään tiistaina 24.11.2020 klo 17.00. Kokousmateriaalin liitteineen 

olemme lähettäneet teille erillisessä sähköpostissa. Muistattehan antaa edustajalle 

allekirjoitetun valtakirjan mukaan kokoukseen. Vain valtakirjalla voi tarvittaessa käyttää 

äänioikeutta. 

 

Jäsenjärjestöjen yhteistietojen päivitys 

Kiitämme kaikkia yhteystietonsa päivittäneitä jäsenjärjestöjä. Päivitysprosessista oppineena 

päätimme muuttaa toimintatapaamme. Jatkossa voitte ilmoittaa ja päivittää yhteystietonne 

milloin tahansa.  

 

Yhteystiedot voi ilmoittaa alla olevan linkin kautta. 

https://webropol.com/s/yhteystietojenpaivitys 

 

Näin varmistamme ajantasaisen viestinnän jatkossakin. Suosittelemme yhteystietojen 

päivitystä aina, kun järjestössänne tapahtuu muutoksia puheenjohtajan, yhteyshenkilön, 

sähköpostiosoitteiden tai puhelinnumeroiden suhteen. 

 

Piparkakkutalon tilat ja kulkutunnisteet 

Teemme kulkutunnisteisiin liittyvää päivitystä. Toivomme, että avaatte sähkölukon 

kulkutunnisteella Piparkakkutalolle käydessänne ja lähetätte Teijalle tekstiviestillä tai 

sähköpostilla kulkutunnisteessa olevan numeron, yhdistyksen nimen ja kulkutunnisteen 

haltijan nimen.   

Muistutamme, että kulkutunniste on tarkoitettu vain sen järjestön käyttöön, jolle se on 

luovutettu. Mikäli vaihdatte järjestönne sisällä kulkutunnisteen haltijaa, muistattehan 

ilmoittaa siitä Teijalle. 

https://webropol.com/s/yhteystietojenpaivitys


 

 

 

Suosittelemme yhä Piparkakkutalolla asioivia puhdistamaan tilojen kosketuspinnat ennen ja 

jälkeen kokousta, huolehtimaan turvaväleistä ja käsihygieniasta, sekä käyttämään 

kasvomaskia.  

 

Pohjois-Karjalan Järjestöpäivä 28.11.2020 klo 9–14 

Millainen on saavutettava yhdistys ja miten se viestii elävästi ja innostuneesti? Miten 

teemme osallistumisesta helppoa ja houkuttelevaa? Muiden muassa näistä aiheissa 

keskustellaan tämän vuoden Pohjois-Karjalan Järjestöpäivässä 28.11. klo 9.00–14.00. 

Perinteiden mukaan tilaisuudessa palkitaan myös vuoden 2020 Järjestöstara. Tapahtuma 

järjestetään webinaarina ja ilmoittautuminen avoinna vielä tänään torstaina 19.11.2020! 

 

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet näet tämän linkin kautta. 

 

 

Pop-up vapaaehtoisringin info 1.12.2020 klo 17–19 

Vapaaehtoisrinki on useamman järjestön yhteinen toimintamuoto. Ringissä vapaaehtoinen 

pääsee itse päättämään kertakohtaisesti mitä tehtäviä ja milloin haluaa ottaa vastaan. 

Vapaaehtoisella on mahdollisuus kokeilla eri järjestöjen vapaaehtoistehtäviä. Kutsumme 

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita tutustumaan esimerkkitapauksien avulla Pop-up 

vapaaehtoisrinkiin.  

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Tapahtuman ohjelman ja 

ilmoittautumisohjeet löydät tästä linkistä. Ilmoittautuminen päättyy 29.11.2020. 

Jos järjestösi on kiinnostunut tulemaan mukaan ringin toimintaan, ota yhteyttä Teijaan. 

 

Puheenjohtajien tapaaminen 2.12.2020 klo 17–18.30 

Kotikartanoyhdistyksen jäsenjärjestöjen puheenjohtajien tapaamissa käsittelemme 

kulunutta vuotta 2020, suuntaamme katsetta vuoteen 2021 ja keskustelemme muista 

yhteisistä asioista. Jos haluatte etukäteen tuoda esiin asioita, joita toivotte nostettavan 

yhteiseen keskusteluun, voitte olla yhteydessä Teijaan. 

Pyydämme ennakkoilmoittautumista alla olevan linkin kautta 30.11.2020 mennessä. 

https://webropol.com/s/puheenjohtajatapaaminen  

 

Tapaaminen toteutetaan Teams-etäyhteydellä ja lähetämme osallistumislinkin 

ilmoittautuneille tapahtumapäivänä. 

http://kotikartanoyhdistys.fi/ajankohtaista/saavutettava-ja-innostava-yhdistystoiminta-webinaari-j%C3%A4rjest%C3%B6p%C3%A4iv%C3%A4n%C3%A4-2811
http://kotikartanoyhdistys.fi/ajankohtaista/pop-vapaaehtoisringin-webinaari-112
https://webropol.com/s/puheenjohtajatapaaminen


 

 

 

Hyvinvointia ja imua vapaaehtoistoimintaan 8.12.2020 klo 17–19 

Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkosto järjestää kansainvälisen vapaaehtoisten 

päivän tapahtumana webinaarin. Tilaisuudessa puhutaan vapaaehtoistoiminnasta 

kiinnostuneiden innostamisesta, aktivoinnista ja omasta jaksamisesta 

vapaaehtoistoiminnassa. 

 

Tilaisuuden kouluttajana toimii järjestöviestinnän asiantuntija Salla Saarinen, jolla on yli 7 

vuoden kokemus järjestökentältä ja 25 vuoden kokemus vapaaehtoistyöstä. Tilaisuuteen 

ilmoittautui heti kahden ensimmäisen päivän aikana lähes 50 osallistujaa ympäri Suomen.  

 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.  

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löydät tästä linkistä.  

 

Etäjoulukahvit 9.12.2020 klo 17–18  

Viime vuodelta tuttu Puurojuhla siirretään verkkototeutuksena Etäjoulukahveiksi. Nappaa 

mukaan lasi glögiä tai kahvia, ja tule nauttimaan joulutunnelmasta! Etäjoulukahvien 

ohjelmassa Kotikartanoyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan joulutervehdys, lauluesitys, 

jouluista ohjelmaa ja vapaata keskustelua.  

 

Tapahtumajulisteen ja ilmoittautumislinkin löydät nettisivuiltamme. 

Tilaisuus toteutetaan Teams-etäyhteydellä.  

 

 

Kotikartanoyhdistys lomailee jouluna 

Kotikartanon työntekijät hiljentyvät joulun viettoon 23.12. ja palaavat työn ääreen tiistaina 29.12. 

KotikartanoChat on suljettu työntekijöiden lomien ajan.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://kotikartanoyhdistys.fi/ajankohtaista/hyvinvointia-ja-imua-vapaaehtoistoimintaan-webinaari
http://kotikartanoyhdistys.fi/ajankohtaista/et%C3%A4joulukahvit-912-klo-17-18
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