MäVin jäsentiedote, syyskuu 2020

Koronavirus on vaikuttanut syyskautemme aloitukseen, ja olemme tiedottaneet ja tulemme tiedottamaan
teitä jäseniä tästä aina toiminnan muuttuessa. Olemme käynnistäneet toimintamme jälleen tänään
keskiviikkona 16.9.2020 päivitetyin ohjein, jotka on toimitettu jäsenillemme sähköpostitse ti 15.9.2020.
Syyskuussa vietetään Seurasydän-kampanjaa, jonka yhteydessä juhlistetaan urheiluseuroja ti 29.9.
vietettävällä Seurapaitapäivällä. Tuolloin toivomme, että jäsenemme pukeutuvat töihin, kouluun ja muihin
menoihin seura-asuihin tai seuraväreihin, jotta seuratoiminnan laajuus tulee näkyväksi. Mikäli kaapistasi ei
vielä löydy seuravaatteita, voi toimistolta tiedustella myynnissä olevia juhlavuoden T-paitoja. Valmiina on
hajakokoja aikuisten teknisiä ja puuvillaisia T-Paitoja.

Multisport-ryhmät käynnistyvät viikolla 39
Uudet Multisport-ryhmät starttaavat ensi viikolla eli viikolla 39! Tule mukaan liikkumaan monipuolisesti ja
tutustumaan uusiin lajeihin hauskojen pelivariaatioiden kautta. Tunneilla pelaillaan leikkimielisesti erilaisia
versioita tutuista lajeista ja kehitetään uusia. Pelien ja harjoituksien lomassa kehittyvät mm. tasapaino,
koordinaatio ja nopeus. Multisport-toimintaa ohjaa liikuntaneuvoja Salla Huittinen.

Ryhmät:
- MultiSport Lapset 1.-3.lk ke klo 14.30-15.30, Yhtenäiskoulun sali
- MultiSport Lapset 4.-6.lk ma klo 14.30-15.30, Yhtenäiskoulun sali
- MultiSport Nuoret (12 v. →), kuukauden viimeinen su (27.9., 25.10. ja 29.11.) klo 15-16.30,
Yhtenäiskoulun sali
- MultiSport Aikuiset ti klo 19-20, Yhtenäiskoulun sali
- Multisport Seniorit toteutetaan yhteistyössä Setlementin kanssa

Lisätietoa Multisport-ryhmistä ja ilmoittautumislomakkeet löydät kotisivuiltamme.

Tukea lasten liikuntaharrastuksiin
Mäntyharjun kunta on saanut aluehallintoviraston myöntämää avustusta vähävaraisten perheiden 7-15
vuotiaiden lasten liikuntaharrastusten tukemiseen. Perustoimintaa on viikoittainen harrastaminen seuran
ohjatussa liikuntatoiminnassa. Avustusta hakeva perhe voi ottaa yhteyttä suoraan Mäntyharjun
Virkistyksen toimistoon, sari.karppi@virkistys.fi tai 0442101386. Avustus käy kaikissa lasten ja nuorten
liikuntaryhmissä pois lukien MultiSport-kerhot.
Kevätkokous 23.9.2020
Kevätkokouksemme siirtyi keväältä syksyyn keväällä voimassa olleiden koronarajoitusten vuoksi. Tämän
vuoksi kevätkokouksemme järjestetään keskiviikkona 23.9.2020 klo 18.00 Reissuravintolassa. Tilaisuudessa

käsitellään sääntömääräiset asiat ja vierailevana puheenjohtajana on Mäntyharjun kunnan sivistysjohtaja
Sari Aarniokoski. Lisäksi luvassa kahvitarjoilu, sekä myytävänä MäVin juhlavuoden historiikkeja.

Juhlavuosi
Olemme päättäneet siirtää marraskuuksi suunnitellun 100-vuotisjuhlamme pidettäväksi vasta vuonna 2021,
jolloin tapahtumien järjestäminen on toivottavasti turvallisempaa ja pääsemme juhlimaan uudessa
Kisalassa.
Avaamme kuitenkin tämän vuoden marraskuussa kirjastolla MäVi tuulettaa 100 -näyttelyn, johon etsimme
valokuvia tapahtumista tai kilpailuista, joissa esiintyy MäVin tai MU-50:n urheilijoita, jotka juhlistavat hyvää
tulosta tai muutoin osoittavat joukkuehenkeä ja liikunnan iloa. Mikäli albumeistasi löytyy tällaisia kuvia, ota
yhteyttä MäVin toimistoon, sari.karppi@virkistys.fi tai 044-2101386. Kuvat voi toimittaa pe 2.10. mennessä
MäVin toimistolle Mäntyharjun kunnantalolle perinteisinä paperikuvina tai digitaalisina/skannattuina.

Joko seuraat meitä somessa?
Facebook: www.facebook.com/MantyharjunVirkistys
Instagram: @mjuvirkistys

Liikunnallista ja turvallista syksyä toivottaen,
Sari Karppi, kehittämispäällikkö
sari.karppi@virkistys.fi, 0442101386
www.virkistys.fi

