UUTISKIRJE 2020
HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2020!
Tervehdys kaikille Kotikartanoyhdistyksessä toimiville yhdistyksille. Joululoma on jo ohitse, ja vuosi
2020 lähtenyt käyntiin. Saimme vuoden 2019 lopussa hienoja uutisia rahoittajaltamme, STEA:lta.
Järjestöjen tukeminen sekä vapaaehtoistyön kehittäminen sekä edistäminen Pohjois-Karjalassa sai
myös rahoittajan tuen. Kiitämme teitä kaikkia sosiaali-ja terveysjärjestöjä, jäsenyhdistyksiämme
sekä yhteistyökumppaneita tästä. Kotikartanoyhdistyksen jäseninä on tällä hetkelle huimat 89
järjestöä!
Olemme lomalta palattuamme lähteneet ideoimaan Kotikartanoyhdistyksen vuotta 2020, ja tässä
teille tietoa tulevista tapahtumista.
Toivomme teiltä edelleen aktiivista yhteistyötä sekä ideoita, miten teemme
Kotikartanoyhdistyksestä teidän kaikkien järjestöjen oman Järjestökartanon.
PIPARKAKKUTALON TILAT
Piparkakkutalon tiloissa on tapahtunut muutoksia. Olemme huomanneet iloksemme, että
tilojemme käyttö on lisääntynyt ja sen vuoksi olemme muokanneet lisää tiloja teidän käyttöönne.
*Arkistohuone on siirtynyt entisen IT-huoneen paikalle, ja nyt muutama arkistokaappi mahtuu
tilaan lisää. Jos yhdistyksenne tarvitsee arkistotilaa, olkaa yhteydessä Minnaan.
* Työskentelytila on tullut entisen arkistohuoneen paikalle. Tila on pienten sosiaali- ja
terveysjärjestöjen (ei palkattua henkilöstöä) käytettävissä ja varattavissa max.4 h/kerta. Tilaa voi
käyttää mm. yhdistyksen asioiden hoitoon, ja tilasta löytyy tarvittaessa kiinteä tietokone sekä
läppäri. Kysykää lisää Minnalta.
* Yläkerran ryhmätyötila on uusi tila (ent. työntekijöiden huone). Tilaan mahtuu 8-12 henkeä
kokoustamaan ison pöydän ympärille. Tilassa sijaitsee myös 2-hengen sohva erkkerinurkassa. Tila
soveltuu monenlaiseen käyttöön. Tilasta löytyy kahvin- ja vedenkeitin sekä kahviastiat.
Tilojen kuvat tulevat nettisivuille, kunhan ehdimme. Tilat löytyvät jo varauskalenterista ja ovat
varattavissa. Suosittelemme järjestöjä käyttämään sähköistä tilavarauskalenteria ja huomioimaan,
että tiloja kannattaa varata hyvissä ajoin. Muistahan kuitenkin perua tilavarauksen, jos ette jostain
syystä tilaa tarvitsekaan.
Kalenterin käytössä ja tilojen varaamisessa autamme mielellämme, ota tarvittaessa yhteyttä
järjestökoordinaattori Minna Takkuseen puhelimitse (050 550 5944) tai sähköpostitse
minna.takkunen@kotikartanoyhdistys.fi

PORINA-ILLAT KEVÄÄLLÄ 2020
Porina-ilta on kerran kuukaudessa järjestettävä tutustumistilaisuus, jossa järjestöt voivat esitellä
omaa toimintaansa ja kontaktoitua muiden jäsenjärjestöjemme/vapaaehtoisten kanssa. Porinaillat järjestetään Piparkakkutalolla. Kotikartanoyhdistys hoitaa iltojen tiedottamisen ja
markkinoinnin järjestöilleen sekä vapaaehtoisille.
Syksyn porina-illat ovat: ma 20.1 ( Karelian Martat), ma 17.2, ma 16.3, ma 20.4, ma18.5 sekä
ma15.6. Porinailta järjestetään aina klo:16.30–18.00.
Lisätietoja porinoista ja porinailtojen varaukset järjestökoordinaattori Minna Takkuselta.

KOTIKARTANOYHDISTYS VIE JÄRJESTÖJÄ TIKKAMÄELLE
Kotikartanoyhdistys on lähtenyt tekemään yhteistyötä Siun Soten kanssa ja lupautunut
viemään järjestöjä Tikkamäellä sijaitsevan Järjestö-olohuoneen tiloihin.

Kotikartanoyhdistys on varannut järjestöilleen Järjestö-olohuoneen
joka kk:n maanantain klo. 14-16.00 välisen ajan
Nyt toivomme, että järjestöt ilmoittautuvat ja varaavat itselleen mahdollisuuden mennä
esittelemään toimintaansa ja järjestämään potilaille sekä heidän omaisilleen
toiminnallista virikettä. Järjestöjen olohuoneelle ovat tervetulleita kaikki järjestöt, myös
kulttuuri- ja liikuntajärjestöt. Järjestöjen olohuoneen maanantaituokiot ovat suunnattuja
kaikille sairaalan alueen sekä lähialueen ihmisille. Markkinointia osastoille ja
poliklinikoille pyritään kehittämään myös Siun soten puolelta.

Järjestöjen Minimessut 20.3.2020 klo. 10-15.00
Järjestöjen Minimessut pidetään Tikkamäellä L-talon liikuntasalissa 20.3.2020.
Minimessulle kutsutaan järjestöjä sekä Siun soten henkilökuntaa, ja tarkoituksena lisätä
henkilökunnan tietoisuutta järjestöjen tarjoamista palveluista.

Tehdään yhdessä hyvä, uusi
alkanut vuosi 2020!
Kotikartanoyhdistys ry
Mervi, Minna & Merja

