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Talviloman jälkeen pääsimme aloittamaan alle 12 vuotiaiden toiminnan uudella Mäntyareenalla.
Henkilömäärärajoitusten ollessa nykytasolla, vanhemmat joutuvat vielä valitettavasti jäämään ulos
odottelemaan ja ihastelemaan uutta hallia ikkunoiden takaa. Toivotamme vanhemmat tervetulleiksi
tutustumaan sisätiloihin, kunhan tilanne sen sallii.
Tällä viikolla Kisalan vanhassa salissa on käynnistynyt muodonmuutos Volttisaliksi. Vanhaa osaa ympäröi
nyt aitaus ja pysäköintialue on pienentynyt, jonka vuoksi suosittelemme autojen pysäköintiä padelkentän ja
Mäntyareenan väliselle pysäköintialueelle.
Nykyiset koronarajoitukset ovat voimassa su 28.3 asti, tiedotamme jatkosta, kun ohjeet ovat päivittyneet.

PUHEENJOHTAJAHAKU KAUDELLE 2021-2022
Etsimme puheenjohtajaa kaksivuotiskaudelle 2022-2023. Puheenjohtajana pääset luotsaamaan
monipuolista ja virkeää, kehittymismyönteistä seuraa, joka n. 800 jäsenellään liikuttaa jo lähes 15 % mäntyharjulaisista. Seurassamme toimii kahdeksan itsenäistä lajijaostoa, n. 60 ohjaajaa ja valmentajaa, yksi
päätoiminen työntekijä, yksi osa-aikainen työntekijä, sekä vaihtelevasti muita työntekijöitä.
Puheenjohtajan tehtävä on huolehtia urheiluseuran kokonaisuudesta, eli siitä, että yhdistys toteuttaa
yhdistyksen perustehtävää. Hän myös johtaa ja valvoo sekä kehittää johtokunnan työskentelyä, huolehtii
työnjaosta ja tukee urheiluseuran toimihenkilöiden työtä.
Yhdessä urheiluseuramme kehittämispäällikön kanssa puheenjohtaja vastaa toiminnan kehittämisestä.
Haluammehan olla seuraavatkin sata vuotta aktiivinen liikuttaja Mäntyharjulla!
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu myös yhdistyksen taloudellisten päätösten hoitaminen ja talouden
seuraaminen yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Kesällä 2019 siirryimme sähköiseen taloushallintoon ja
teimme siinä samalla valtaisan digiloikan talouden seuraamiseen.
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä MäVin nykyiseen puheenjohtajaan. Eveliina Hall, puheenjohtaja@virkistys.fi,
0405027658.

MÄVI-PESIS 2021
MäVin pesisjaosto etsii uusia harrastajia ja toimijoita mukaan jaoston pesistoimintaan! Toimintaa ollaan
käynnistämässä kevään aikana. Nyt voit vastata kyselyyn, jonka tavoitteena on saada uusia harrastajia ja
toimijoita mukaan seuran pesäpallotoimintaan. Haemme harrastajia ja toimijoita esimerkiksi seuraaviin:
•
•
•

Aikuisten harrastepesis = viikottaista matalan kynnyksen höntsäpesistä
Miesten joukkue = miesten maakuntasarjan joukkueeseen pelaajia
Lasten ja nuorten pesiskoulutoiminta = viikottaista kerhotoimintaa lapsille. Monipuolista liikuntaa,
pesäpallotaitojen opettelua sekä pelaamista

•
•

Lasten ja nuorten joukkuetoiminta = viikottaiset pesisharjoitukset lapselle. Osallistuminen
mahdollisesti sarjatoimintaan tai leirille.
Ohjaajaksi / valmentajaksi lasten tai aikuisten pesistoimintaan

Linkki kyselyyn kotisivuillamme: https://virkistys.sporttisaitti.com/uutiset/vastaa-pesiskyselyyn/
Kyselyn tiimoilta voit olla yhteydessä MäVin pesisjaoston Jarkko Huillaan jhuilla@hotmail.com tai 040 870
6162/

VARAINHANKINTAKAMPANJAT
Nyt voit tukea MäVin toimintaa ja suomalaista työtä yhdellä kertaa. Seuramme varainhankinta on käynnissä
TueTiimiä.fi -verkkokaupassa, jossa on myynnissä yli 80 laadukasta kotimaista tuotetta tai palvelua
tiskirätistä First Beat -mittaukseen. Koska tuotevalikoima koostuu vastuullisten suomalaisten yritysten
tuotteista, jokainen ostos tukee samalla myös suomalaista työtä.
Tuotevalikoimassa mm.:
•
•
•
•
•
•

Kotoisa Ekotuotteet
Naskali Leather -nahkarusetit
Pikku Poron ksylitolipastillit
Sukkamestarit Oy:n sukat
TamSilkin villasilkkituotteet
Vaatelaastarit® Paikkamix

Tutustu valikoimaan ja tee ostoksesi kampanjasivullamme osoitteessa
https://tuetiimia.fi/tiimi/mantyharjun-virkistys-ry/ 15.3.-9.5.2021 välisenä aikana koodilla VIRKISTYS.
Tilaamasi tuotteet postitetaan sinulle 2-5 arkipäivän sisällä tilauksesta.

Toinen kampanjayhteistyö on meneillään mikkeliläisen Asenne LKV:n kanssa. Vinkkaa Asenne LKV:lle asunto
tai mökki myytäväksi, niin Asenne LKV lupaa maksaa seuralle vinkkipalkkion. Sinun tarvitsee vain kertoa
myyjän yhteistiedot ja taustaseurasi (MäVi), Asenne LKV hoitaa loput. Voit vinkata myytävän kohteen
osoitteeseen toimisto@asennelkv.fi tai puh. 045 239 9268.

Upeita ulkoilupäiviä ja turvallisia treenejä!
Sari Karppi, kehittämispäällikkö
sari.karppi@virkistys.fi, 0442101386
Instagram: @mjuvirkistys
Facebook: www.facebook.com/MantyharjunVirkistys
www.virkistys.fi

