MäVin jäsentiedote, huhtikuu 2020

Koronan aiheuttamat poikkeukset toiminnassamme
Vallitseva poikkeustila on vaikuttanut paitsi viikoittaiseen harrastustoimintaamme, myös mm. kevään ja
kesän tapahtumiin, joita on jouduttu joko perumaan tai siirtämään. Juhlavuodestamme tulee todellakin
ikimuistoinen, mutta hieman eri tavalla kuin ajattelimme.
MäVin kevätkokous oli alunperin tarkoitus pitää nyt huhtikuussa, mutta se on siirretty pidettäväksi
myöhempänä ajankohtana. Seuran sääntöjen mukaan kevätkokous tulee pitää huhti-toukokuussa, mutta
poikkeusoloissa sen ajankohtaa on mahdollista siirtää myöhemmäksi. Kokous kutsutaan koolle sääntöjä
noudattaen (kokouskutsu 2 vkoa ennen kokousta) myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ja kokouksessa
käsitellään samat asiat, jotka olisi käsitelty alkuperäiseen kevätkokouksen yhteydessä.
Perinteisesti kesäloman alussa järjestettävä kesäleiri on siirretty pidettäväksi myöhemmäksi. Leiri
järjestetään elokuun alussa ennen koulun alkua, mikäli se on mahdollista.
Täksi kesäksi Iso-Pappilaan suunniteltu näyttely on siirretty pidettäväksi kesällä 2021. Valmistelemme
kuitenkin marraskuussa kirjastolla pidettävää MäVi tuulettaa 100 -näyttelyä, joka toivottavasti saadaan
toteutettua suunnitellusti.
Tiedotamme siirtyneistä tapahtumista ja kesäkauden toiminnastamme, kun olemme saaneet lisätietoa
näitä koskevista rajoituksista.

MäVille seuratukea
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt MäVille 15.000 euroa seuratoiminnan kehittämistukea uuden
Multiskills MäVi -höntsätoiminnan käynnistämiseen. Hankkeessa perustetaan matalan kynnyksen
harrasteryhmiä eri kohderyhmille lapsista eläkeläisiin. Toiminnan on suunniteltu käynnistyvän ensi syksynä
ja sitä varten on määrä palkata henkilö, joka vastaa ryhmien ohjaamisesta.

Lentopallo etsii uusia toimijoita
Olisiko sinulla osaamista ja kokemusta, jonka haluaisit jakaa ohjaajana, tuomarina, kirjurina tai jossain
muussa tehtävässä? Erityisesti kaivataan ohjaajia uusille ryhmille. Sinun ei tarvitse olla valmiiksi mikään
lentisguru, perusasioiden osaaminen riittää. Lisäapua saat valkuilta, lisäksi voit kehittää osaamistasi mm.
lentopalloliiton koulutuksissa. MäVi lentiksen keskeisiä tapahtumia ovat ryhmien harjoitukset, turnauksiin
osallistuminen sekä turnausten järjestäminen kahvioineen noin 2-4 krt/kausi.
MäVi lentikseen kuuluu tällä hetkellä Etelä-Suomen aluesarjaan osallistuva D-tyttöjen joukkue ja aktiivinen
joukko vanhempia. Valmentajina toimivat Riikka Kohonen ja Marjo Heikkinen. Lisäksi jaostossa on toiminut
myös lentopallokerho, jota ohjaa Iina Säisänen.
Lentopalloperheemme on tällä hetkellä pieni, joten otamme pienenkin avun ilolla vastaan ja toivomme että
saamme vähitellen ennen niin vilkkaan MäVi-Lentiksen taas kukoistamaan. Ota rohkeasti yhteyttä puh.
0504139667 tai sähköposti riikkakohonen@gmail.com

Tilaa MäVin juhlavuoden T-Paita
MäVin juhlavuoden kunniaksi tilattavissa on uudenlaisia seurapaitoja. Valittavana on kaksi erilaista Tpaitaa, joista löytyy sopiva malli monen kokoisille mäviläisille (koot 104 cm-5XL). Paitoja on saatavissa
kolmessa eri värissä ja niihin tulee erilaiset painatukset, joten halutessasi voit tilata vaikka useamman
paidan! Samassa yhteydessä on mahdollista tilata myös juhlavuoden huppareita.
Tarkemmat tiedot paidoista päivittyvät kotisivuillemme to 30.4.. Paitatilaus tulee tehdä kotisivuillamme 1.19.5.2020 välisenä aikana.
Muistathan myös muut juhlavuoden tuotteemme:
• MäVi hunaja (Virtalan tila), 7 €/purkki
• Me ollaan MäVi -historiikki, 20 €/kpl
Mikäli et ole vielä ehtinyt hankkimaan omaa historiikkia tai herkuttelemaan hunajalla, ota yhteyttä
sari.karppi@virkistys.fi tai 044-2101386
Joko seuraat meitä somessa?
Facebook: www.facebook.com/MantyharjunVirkistys
Instagram: @mjuvirkistys

Iloa kevääseen ja kepein askelin kevättä kohti!
Sari Karppi, kehittämispäällikkö
sari.karppi@virkistys.fi, 0442101386
www.virkistys.fi

