
 

 

UUTISKIRJE 2/2020 

 

Kaunista alkanutta kevättä kaikille!  

Vuoden 2020 ensimmäiset kuukaudet ovat menneet hurjaa vauhtia ja alamme siirtyä kohti 

kevättä. Tiesittekö, että Kotikartanoyhdistyksen jäsenjärjestöjen määrä kolkuttelee jo 

muutaman päässä täydestä sadasta? Voinemme todeta, että olemme Yhdessä enemmän! 

Helmikuun alusta henkilöstövahvuuteen on palannut Teija Sivonen järjestökoordinaattorina. 

Minna Takkunen jatkaa järjestökoordinaattorina entiseen malliin ja Mervi Kuiri 

toiminnanjohtajana. Jatkossa Minnan pääpainopisteenä on vapaaehtoistoiminta ja Teijalla 

puolestaan sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joissa ei ole palkattua henkilökuntaa. Minna ja 

Teija toimivat työparina, joten voitte ottaa yhteyttä kumpaan tahansa. 

28.2.-8.3. vietämme lomia. Tuona aikana akuuteissa asioissa voitte tavoitella Merviä 

puhelimitse ja parhaiten tavoitatte hänet loppuviikosta. 

Kaikkien yhteystiedot löydätte kirjeen lopusta. 

 

 

Piparkakkutalon tilat 

On ihanaa, kun Järjestöjen Kartanossa on elämää ja sitähän Piparkakkutalossa riittää. 

Olemme saaneet tiloista paljon hyvää palautetta ja kiitos teille järjestöt, kun olette ottaneet 

Piparkakkutalon omaksenne. Kokosimme oheen muutaman huomion tilojen yhteiseen 

käyttöön liittyen. 

Alakerran työskentelytilaa voivat varata sosiaali- ja terveysjärjestöt, joilla ei ole palkattua 

henkilöstöä. Tilaa varataan 4h/kerta, enintään 4 kertaa/kk.  Tilaa voi käyttää esimerkiksi 

yhdistyksen asioiden hoitoon tai jäsenistön neuvontatapaamisiin. Tilasta löytyy 

nettiyhteyksin ja Microsoft -palveluilla varustetut pöytätietokone ja kannettavatietokone. 

Lisätietoja saatte Teijalta. 

Yläkerran ryhmätyötila otettiin käyttöön vuoden alusta. Tilaan mahtuu 8-12 henkilöä 

kokoustamaan ison pöydän ympärille ja lisäksi tilassa on 2-hengen sohva 

erkkerisyvennyksessä. Jos ette ole vielä kyseistä tilaa nähneet, niin piipahtakaa 

tutustumassa tai vilkaiskaa seuraavalla käyntikerralla. Yläkerran ryhmätyötilan 

varauskalenterissa on vielä hyvin tilaa uusille varauksille. 

 

 

 



 
 

Tilavarausta tehdessänne: 

1. Muistakaa rekisteröityä ja kirjautua tilavarauskalenteriin omilla tunnuksillanne. Näin 

pääsette itse hallinnoimaan ja näkemään kaikki tekemänne varaukset. 

2. Varatkaa riittävästi aikaa. Huomioikaa tilavarauksen kestossa koko tarvitsemanne 

aika kokouksen valmistelusta aina poislähtöön saakka. Näin vältymme ikäviltä 

päällekkäisyyksiltä. 

Tiloja käyttäessänne: 

1. Napsauttakaa sähkölukon kytkin ulkoeteisen seinältä ”suljettu” asentoon, kun kaikki 

osallistujanne ovat saapuneet. 

2. Ovikellon soidessa, ulko-ovea ei tarvitse avata, mikäli ette enää odota ketään 

kokoukseen. 

3. Huomioikaa muut mahdollisesti menossa olevat tilaisuudet kulkemalla tiloissa ilman 

suurempaa meteliä. 

Jos teillä on jotakin kysyttävää liittyen tiloihin tai tarvitsette opastusta tilojen käyttöön tai 

sähköiseen varauskalenteriin, autamme mielellämme.  

 

 

Porina-illat jatkuvat! 

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

esitellä omaa toimintaansa ja verkostoitua muiden järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten 

kanssa. Porina-illat pidetään Piparkakkutalolla ja ne ovat kaikille avoimia. 

Kotikartanoyhdistyksen työntekijä on Porina-illoissa mukana. 

Porina-illat pidetään maanantaisin klo 16:30-18:00 Piparkakkutalolla. 

 

16.3 Pohjois-Karjalan AVH -yhdistys ry 

20.4 

18.5 

15.6  

 

Tulossa olevista kevään kerroista kolme on vielä vapaana. Jos yhdistyksesi on kiinnostunut 

esittelemään toimintaansa Porina-illassa, voitte olla yhteydessä Teijaan. 

 

 

 

 



 

 

 

Opastusta Microsoft Office 365 hankintaan ja Teams -palvelun 

käyttöön 

Toteutamme tilaisuuden, jonka tarkoituksena on opastaa järjestöjä Microsoft Office 365 -

paketin hankintaan järjestöhinnalla ja erityisesti Teams -palvelun hyödyntämiseen. Opastus 

pidetään Piparkakkutalolla 25.3. klo 9:00-11:00.  Mukaan tarvitsette oman läppärin.  

Ilmoittautumiset 23.3. mennessä Teijalle. 

 

 

Kotikartanon Kesäpäivä 20.5.2020 

Viime kesänä Kesäpäivillä vieraili hieman yli sata henkilöä ja hyvän suosion saanut 

Kotikartanon Kesäpäivä tulee tänäkin vuonna. Kesäpäivässä järjestöillä on mahdollisuus 

tulla esittelemään omaa toimintaansa ja luoda toimintaa päivän sisään. Käytössä ovat kaikki 

Piparkakkutalon tilat sisällä ja ulkona. Palautteen perusteella olemme aikaistaneet 

ajankohtaa toukokuulle ja pidämme Kesäpäivän 20.5.2020. Merkatkaa ajankohta jo 

kalenteriin!  

Mukaan Kesäpäivän toteutukseen voi ilmoittautua Minnalle. 

 

 

 

Yhteistyöterveisin: 

Mervi, Minna ja Teija 
 

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  
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