
JÄSENKIRJE SYKSY 2020
MIKKO on isyysvapailla 14.9.-5.11. välisen ajan. Ryhmiin liittyvissä asioissa olkaa 
yhteydessä suoraan Milla-Mariin milla-mari.manninen(a)mikv.fi tai puh. 
0440367606.

AIKUISURHEILULIITON SM-KISAT kisataan ensi vuoden heinäkuun lopulla 
Mikkelissä. Kisat tuovat Mikkeliin 1000 urheilijaa huoltojoukkoineen. Kisat tarvitsevat 
koko seuran jäsenten panoksen erilaisiin toimintoihin. Vietetään yhdessä mukava 
viikonloppu moninaisten toimintojen tehtävissä.

TÄSTÄ HYVÄÄ SEURAA –HANKE. MiKV on ollut mukana Eslin hallinnoimassa 
hankkeessa, jossa tuetaan alueen seuroja koronan aiheuttamissa toiminnan 
muutoksissa. Hankkeen tiimoilta on tehty esimerkiksi liikuntarasteja Rantakylän 
polun varteen, lihashuolto videoita sekä polkujuoksureitit Urpolaan ja Rantakylään. 
Hyödyntäkää tehtyjä treenivideoita ja reittejä harjoittelussa.

AIKUISTEN ILMAISET POLKUJUOKSULENKIT alkavat 7.10. Rantakylästä. Katso kaikki 
ajat ja paikat seuran nettisivuilta. Kannattaa tulla mukaan juoksemaan iloisella 
mielellä. Katso lisää infoa täältä.

NONAMEN PIIKKARIPUSSI 100 kpl erä on tulossa seuralle marraskuussa. Käy 
tilaamassa itsellesi tyylikäs pussi seuran nettisivuilta uutiset-osiosta.

OKM-HANKETUKI on myönnetty Mikkelin Kilpa-Veikoille uuteen Ohjaaja Akatemia 
hankkeeseen vuosille 2020-2021. Hankkeen tavoitteena on työllistää nuoria ohjaajia 
uusien ryhmien toimintaan ja luoda hyvät edellytykset kouluttautua liikunta-alalle 
lajiliittojen tarjoamien koulutusten kautta. Ole rohkeasti yhteydessä jos ohjaaminen 
tai valmentaminen kiinnostaa. Nyt on hyvä sauma saada koulutus ilmaiseksi. 

SAIMAA STADIMIN käyttö muuttuu tänä vuonna. Katso toiselta sivulta ohjeet miten 
halli on seuralaisten käytettävissä.

Seuraa meitä Facebookissa ja 
Instagramissa sekä seuraa uutisia 
nettisivuiltamme www.mikv.fi.

https://www.youtube.com/channel/UCoMpx_UM-BBoMpOF8AqfkVQ/videos
https://www.mikv.fi/polkujuoksu/polkujuoksureitit/
https://www.mikv.fi/polkujuoksu/polkujuoksulenkit/
https://www.mikv.fi/uutiset/


SAIMAA STADIUMI 2020-2021

Tänä vuonna seura ei osta Saimaa Stadiumille erillisiä vuoroja,
vaan Stadiumin kanssa on neuvoteltu sopimus, jossa jokainen 
seuralle ilmoittautunut voi ostaa respasta kuukausikortin hintaan 
20€/kk. Tällä kortilla juoksusuoraa, lajisuorituspaikkoja ja 
kuntosalia saa käyttää niin paljon kuin haluaa. Kortin käyttöön ei 
kuulu Super Corner eikä telinevoimistelu tai palloilusalin käyttö. 
Huomiothan että palveluja ei voi käyttää Saimaa Stadiumilla
järjestettävinä isoina tapahtumapäivinä.

ILMOITA halukkuutesi kortin lunastukseen toimistolle 
sähköpostilla toimisto@mikv.fi tai tekstiviestillä 0440367606 
30.10. mennessä.

NIMILISTA lähetetään Saimaa Stadiumille, jonka mukaan he 
myyvät kortteja aulassa hintaan 20€/kk, normaalihinta 39€/kk. 

KESKIVIIKKOISIN KLO 17-20 on juoksuradalla korttilaisille avoin 
vuoro, jolloin kiipeilypatjat raivataan pois juoksijoiden tieltä Saimaa 
Stadiumin toimesta. Tällöin siis käytettävissä kiertävät radat.

Seuraa meitä Facebookissa ja 
Instagramissa sekä seuraa uutisia 
nettisivuiltamme www.mikv.fi.

mailto:toimisto@mikv.fi





