
 

 

UUTISKIRJE 3/2020 

Hei kaikille!  

Lähestymme teitä ylimääräisen Uutiskirjeen muodossa Koronaviruksen aiheuttamien 

toimenpiteiden ja Suomen hallituksen antamien suositusten vuoksi. 

Hallitus suosittaa, että tartuntojen vähentämiseksi tulee rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, 

kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.  Erityisen tärkeää tämä on 

riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Ohjeistuksen mukaan tulee noudattaa erityistä 

harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat 

ikääntyneet tai perussairaat. 

Kotikartanoyhdistys suhtautuu suosituksiin vakavasti. Valitettavaa on, että joudumme sen 

seurauksena perumaan tilaisuuksia ja tapahtumia. 

Löydätte yhteystietomme kirjeen lopusta. 

 

Piparkakkutalon tilat 

Piparkakkutalon tilat ovat edelleen järjestöjen käytössä, mutta toivomme, että jokainen 

taho käyttää tiukkaa harkintaa kokoontumisen tarpeellisuudesta epidemian aikana. 

 

Suositamme sähköpostikokouksia ja muita sähköisiä kokousmahdollisuuksia. 

Pääsette näkemään ja muokkaamaan omia tilavarauksia kirjautumalla sisään sähköiseen 

varauskalenteriimme omilla tunnuksillanne. 

 

Mikäli teillä on jotakin kysyttävää liittyen tilavarauksiin tai tilojen käyttöön, voitte olla 

yhteydessä Teijaan.  

 

Porina-ilta maanantaina 16.3.2020 peruttu  

 

Esittelyvuorossa ollut Pohjois-Karjalan AVH -yhdistyksen esittely siirtyy myöhemmin 

ilmoitettavaan ajankohtaan.  
Kevään muiden Porina-iltojen toteutumisesta tiedotamme lähempänä tilanteen kehittymisen 

mukaan. 

Lisätietoja Porina-illoista Teijalta. 

 

 

 

 



 

 

Järjestöjen Minimessut Tikkarinteen L-talolla 20.3.2020 peruttu  
 

”Koronatilanteeseen varautuminen ja tartuntojen ehkäiseminen vaatii sosiaali- ja 

terveydenhuollon henkilöstöltä panostusta ja täten työtä joudutaan priorisoimaan. Tästä 

syystä, sekä mahdollisten altistumisten ehkäisemiseksi, olemme päättäneet, että sellaiset 

tilaisuudet (joihin Siun sote liittyy joko tilojen tai henkilöstön puolesta), jotka eivät koske 

suoraan potilas- tai asiakastyötä perutaan tai siirretään (heinäkuun loppuun tässä 

vaiheessa). Tilaisuuksien uudelleen järjestämistä tarkastellaan tilanteen mukaan.” 
13.3.2020 Heli Aalto, Kehittämisjohtaja, Siun sote 

 

Tiedotamme Minimessuille ilmoittautuneille tahoille myöhemmin uuden ajankohdan.  

Ajankohdan siirtymisen myötä voimme ottaa uusia järjestötoimijoita tulevaan Minimessuun 

mukaan. Voitte olla yhteydessä Minnaan. 

 

Opastusta Microsoft Office 365 hankintaan ja Teams -palvelun 

käyttöön 25.3.2020 peruttu 

Järjestämme tilaisuuden myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Lisätietoja Minnalta. 

 

STEA -rahoituksen koulutustilaisuus 26.3.2020 Savonlinnassa 

peruttu. 
 

”Valitettavasti joudumme perumaan STEA -rahoitus koulutuksen torstaina 26.3.2020 

Savonlinnassa Koronaviruksen leviämisriskin vähentämiseksi. Tämä linjaus on tehty 

Valtioneuvoston suosituksen pohjalta. Pyrimme järjestämään seminaarin myöhemmin 

sopivampana ajankohtana. Uudesta ajankohdasta tiedotamme myöhemmin. Hyvää 

kevättä!” 
13.3.2020 Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Kotikartanoyhdistys ry 

 

 

Yhteistyöterveisin: 

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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