
 Katso viesti selaimessa

   

 Piiriviesti 5/2016 korjattu versio lokakuu 2016 

 Edelliseen viestiin oli vahingossa jäänyt virheellistä tietoa. Pahoittelut! Tässä korjattu versio  

 Järjestötoiminta  

 

Syyskokous

MLL:n Kymen piirin sääntömääräinen
syyskokous pidetään 12.11. klo 13.00 alkaen
(lounas klo 12) Pyhtäällä Sirius Sport
Resortilla osoitteessa Kotitie 10, 49270
Pyhtää. Kutsu liitteenä. Muista myös
halutessasi ilmoittautua surffaamaan klo 10
alkaen.

 

Vuoden teko 2016

Piiri palkitsee vuosittain henkilön tai yhteisön
merkittävästä teosta lasten hyväksi. Kenet
haluaisitte palkita? Lähettäkää ehdotuksenne
palkittavista 18.10. mennessä
Joonakselle. Palkinto jaetaan
syyskokouksessa 12.11. 

 

 

Valovoimainen vapaaehtoinen -juhla ja Kiitosgaala 

Valovoimainen vapaaehtoinen -juhla pidetään tänä vuonna torstaina 10.11. Kouvola-talon
Simelius-salissa klo 15:00 alkaen. Juhlan jälkeen Kouvolan sosiaali- ja terveysjärjestöjen
yhteistyöverkosto Voimarinki palkitsee ansiokkaita vapaaehtoistoimijoita Kiitosgaalassa ja
pyytääkin nyt sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä toimittamaan 31.10. mennessä esityksiä
palkittavista jäsenistään. Yhdistys voi esittää palkittavaksi korkeintaan 3 jäsentään.
Palkitsemisesitykseen tulee liittää lyhyet perustelut palkinnon myöntämisestä (korkeintaan viisi
asiaa), millaisen huomionosoituksen yhdistys luovuttaa (esim. ansiomerkki, kunniajäsenyys,
tunnustus) ja kuka/ketkä palkinnon luovuttavat. Lisäksi tulee ilmoittaa yhdistyksen
yhteyshenkilön sekä palkinnon luovuttajan yhteystiedot (nimi ja puhelin). Esitykset palkittavista
lähetetään sähköpostitse osoitteeseen voimarinki@gmail.com 

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81N2ZmNTk1NDNjZDdh/MTM5MzU1NTM2fDExNzQ4Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMva29rb3Vza3V0c3Utc3l5c2tva291cy0yMDE2MS5wZGY-/MTM5MzU1NTM2fDExNzQ4Mnw0MDMxNnwzNDQ-
mailto:joonas.kojo@mll.fi
mailto:voimarinki@gmail.com


 

Aamupuuro

Piirin perinteinen aamupuurotilaisuus yhteistyökumppaneille on perjantaina 2.12 klo 9.00-
12.00 piiritoimistolla (Käsityöläiskatu 4, 45100 Kouvola). Tule tapaamaan piirin työntekijöitä ja
yhteistyökumppaneita. Tervetuloa!

 

 

Tilastoimalla toiminta näkyväksi!

Yhdistysnetissä on tämän vuoden alusta lähtien ollut käytössä uusi tilastointityökalu. Vanhat
Excelit saivat väistyä ja saimme käyttöömme modernimman ja tehokkaamman tavan tehdä
toimintaamme näkyväksi.

Järjestelmän käyttöönottoon liittyy aina uuden opettelua. Jo nyt on kuitenkin havaittavissa, että
tilastointijärjestelmästä saatavat hyödyt voittavat sen käytön opetteluun menevän ajan. Eikä
yksin tarvitse pärjätä – apua saa piireistä ja allekirjoittaneelta. Lue lisää ja tutustu ohjeisiin

 

 

Sääntömuutos edelleen tekemättä?

MLL:n paikallisyhdistysten mallisäännöt uudistettiin 2013. Jos yhdistyksenne voimassa olevat
säännöt ovat tätä edeltävältä ajalta, on tulevassa syyskokouksessa aika päättää
sääntömuutoksesta. Lue lisää Yhdistysnetistä ja ota yhteys keskusjärjestön järjestöpäällikköön,
Arja-Liisa Maunoon, arja-liisa-mauno@mll.fi, p. 040 584 5176

 

 Yhteystiedot  

   

 

Christa Carpelan

Toiminnanjohtaja
p. 050 406 3763
etunimi.sukunimi(at)mll.fi
 

 

Joonas Kojo

Järjestöassistentti
p. 040 750 4112
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

   

 Virpi Meriläinen

Koordinaattori,
Tukihenkilötoiminta
p. 040 589 5584

 Sanna Kytö

Koordinaattori,
Tukihenkilötoiminta

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMMkZxWVc1cmIyaDBZV2x6ZEdFdmRYVjBhWE5sZEM5MGFXeGhjM1J2YVcxaGJHeGhMWFJ2YVcxcGJuUmhMVzVoYTNsMllXdHphVDkxZEcxZmMyOTFjbU5sUFdOeVpXRnRZV2xzWlhJbWRYUnRYMjFsWkdsMWJUMWxiV0ZwYkNaMWRHMWZZMkZ0Y0dGcFoyNDlXV2hrYVhOMGVYTjBhV1ZrYjNSbEt6SWxNa1l5TURFMkpuVjBiVjlqYjI1MFpXNTBQU1UxUW1WdFlXbHNKVFZFL05ERTBOalEyT1RGOE1URTFPRGt6ZkRJMk5EUXlmREV4TUEtLQ--/MTM5MzU1NTM2fDExNzQ4Mnw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hYy9hSFIwY0RvdkwzbG9aR2x6ZEhsemJtVjBkR2t1Yld4c0xtWnBMM1poY0dGaFpXaDBiMmx6Wlc0dGEyRnVZWFpoTDNScFpYUnZjR0Z1YTJ0cEwyMXNiRzR0ZVdoa2FYTjBlV3R6WlhRdmJYVjFkRzlyYzJWMExYbG9aR2x6ZEhscmMyVnpjMkV2ZVdoa2FYTjBlV3R6Wlc0dGMyRmhiblJ2YW1WdVAzVjBiVjl6YjNWeVkyVTlZM0psWVcxaGFXeGxjaVoxZEcxZmJXVmthWFZ0UFdWdFlXbHNKblYwYlY5allXMXdZV2xuYmoxWmFHUnBjM1I1YzNScFpXUnZkR1VyTWlVeVJqSXdNVFltZFhSdFgyTnZiblJsYm5ROUpUVkNaVzFoYVd3bE5VUS0vTkRFME5qUTJPVEY4TVRFMU9Ea3pmREkyTkRReWZERXhNQS0t/MTM5MzU1NTM2fDExNzQ4Mnw0MDMxNnwzNDQ-
mailto:arja-liisa-mauno@mll.fi


etunimi.sukunimi(at)mll.fi
 

p. 040 749 9697
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

   

 

Maiju Vesa

Koordinaattori,
Perhekeskus- ja nuorisotoiminta
p. 050 302 0269
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

Piia Kleimola

Leikkilähetti
Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)
p. 040 158 7122
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

   

 

Pauliina Paakala

Perhepalvelupäällikkö
Ammatilliset perhepalvelut
p. 040 728 0288
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

 

Sanna Vähäsarja

Lastenhoitotoiminnan ohjaaja
p. 0400 873 603
etunimi.sukunimi(at)mll.fi
 

 

    

 

MLL:n Kymen piiri
Käsityöläiskatu 4 (3. kerros) 
45100 Kouvola 
p. 010 422 8122
kymen.piiri@mll.fi

 

Linkit
Päivitä yhteystiedot
Kerro kaverille

http://kymenpiiri.mll.fi

 

 

Osoitelähde: MLL:n jäsenrekisteri.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL21sbGt5bWVucGlpcmkvP3JlZj1obA--/MTM5MzU1NTM2fDExNzQ4Mnw0MDMxNnwzNDQ-
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