MäVin jäsentiedote 9/2021

Kiitos toisesta peräkkäisestä juhlavuodestamme kaikille mäviläisille! Korona on kiusannut myös tänä
vuonna, mutta onneksi toimintaa on saatu kuitenkin järjestettyä vuoden ympäri ja 100-vuotisjuhlatkin
saatiin järjestettyä onnistuneesti. Vuonna 2022 jatkamme toimintaamme uuden, huomisessa
syyskokouksessa valittavan puheenjohtajan johdolla. Seuran ja jaoston toimintasuunnitelmissa on tulevalle
vuodelle paljon tuttua toimintaa, sekä joukossa myös uusia ideoita.

MÄVIN SYYSKOKOUS JA KINKKUBINGO
Tervetuloa huomenna keskiviikkona 15.12. klo 17.30 Mäntyharjun kulttuurisaliin MäVin syyskokoukseen,
jossa palkitaan mm. vuoden toimijoita ja valitaan seuralle uusi puheenjohtaja.
Välittömästi kokouksen jälkeen alkaa BINGO, jossa pääpalkintona on Kuvalan tilan kinkkulahjakortti.
Bingovihkot (10 €) ovat myynnissä ennen kokouksen alkua. Maksu kortilla tai MobilePaylla.
Tervetuloa kokoukseen ja bingoamaan!

KIEKKOKOULUT KÄYNNISTYVÄT 15.12.2021
Kauden 2021-2022 jääkiekkotoiminta käynnistyy 15.12.2021 kahdella eri ikäryhmälle suunnatulla ryhmällä,
jotka on tarkoitettu tytöille ja pojille.
•
•

Lasten kiekkokoulu- 3.-4. luokkalaisille ke klo 17-18
Nuorten kiekkokoulu - 5.-6. luokkalaisille ke klo 18-19

1.-2. luokkalaisten Lasten kiekkokoulu käynnistetään, kun ryhmälle löytyy vetäjä. Voit ottaa yhteyttä
suoraan ohjaajiin tai jääkiekon sivuilla olevalla lomakkeella, mikäli olet halukas toimimaan lasten
liikuttajana.
Jääkiekkotoiminta järjestetään yhteistyössä Juniori-Jukureiden ja MAHL ry:n kanssa.
Lue lisää ja ilmoittaudu: https://virkistys.sporttisaitti.com/jaakiekko/

OHJAAJAKOULUTUS UUSILLE OHJAAJILLE
Kevättalvella on tulossa osana Multisport MäVi-hanketta seuran sisäinen ohjaajakoulutus, joka toimii
hyvänä perustana uusille ja aloitteleville ohjaajille. Koulutukseen voidaan ottaa 10 henkilöä ja se on
osallistujille maksuton. Koulutus sisältää lähiopetusta kolmena sunnuntaina ja itsenäistä opiskelua tai
parityöskentelyä koskien ohjausharjoituksia, ohjattujen tuntien seuraamista ja avustajana toimimista
valituissa kohderyhmässä.
Lisätietoa: https://virkistys.sporttisaitti.com/multisport-mavi/

TUE TIIMIÄ -KAMPANJA

Tue tiimiä -kampanjamme jatkuu vielä vuoden loppuun asti. Käy tekemässä joululahjaostokset tai tee
löytöjä itsellesi suomalaisten tuotteiden ja palveluiden verkkokaupasta koodilla VIRKISTYS ja tuet kerralla
suomalaista työtä, sekä seuramme toimintaa.
Tutustu valikoimaan ja tee ostoksesi kampanjasivullamme osoitteessa
https://tuetiimia.fi/tiimi/mantyharjun-virkistys-ry/ 11.10.-31.12.2021 välisenä aikana koodilla VIRKISTYS.
Tilauksen yhteydessä voit jättää myös terveisesi meille. Tilaamasi tuotteet postitetaan sinulle 2-5 arkipäivän
sisällä tilauksesta, joten vielä ehtii hoitaa joululahjaostoksiakin.
Kiitos kaikille varainhankintaan osallistumisesta!

JÄSENMAKSULASKUTUS 2022
MäVin jäsenmaksulaskutus käynnistyy tammikuussa. Ilmoitattehan 9.1.2022 mennessä kotisivuillamme
olevalla yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse sari.karppi@virkistys.fi, mikäli ette ole enää mukana
toiminnassamme ja haluatte peruuttaa jäsenyyden vuodelta 2022. Muistattehan myös ilmoittaa
mahdollisista yhteystietojen muutoksista.

TULEVIA TAPAHTUMIA:
15.12.2021

Syyskokous ja kinkkubingo

18.12.2021

Salibandyn P10-kotiturnaus

27.12.2021

Joulujumpat Volttisalissa

8.1.2022

Salibandy Akatemian kotiturnaus

9.1.2022

VoTan kevään ryhmäliikuntatuntien kokeilupäivä

22.1.2022

Salibandyn P12-kotiturnaus

Varaudu esittämään koronapassi tapahtumissamme.
Mahdollisista koronavirusepidemian leviämisalueen rajoituksista tiedotetaan vielä erikseen, mikäli niillä on
vaikutusta seuramme toimintaan.

Kiitokset kaikille seuramme toiminnassa tänä vuonna mukana olleille, leppoisaa loppuvuotta ja virkistävää
vuotta 2022!
Sari Karppi, kehittämispäällikkö
sari.karppi@virkistys.fi, 0442101386
Instagram: @mjuvirkistys
Facebook: www.facebook.com/MantyharjunVirkistys
www.virkistys.fi

