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Hyvää alkanutta vuotta 2021  

Vuosi on jälleen vaihtunut ja yhdistyksemme 60. toimintavuosi on käynnistynyt.  Toimintaa 
jatketaan sen mukaan, mitä vallitseva koronatilanne antaa myöten.  Seuraa tilannetta ja katso 
tarkemmin yhdistyksen kotisivuilta www.mantanseuduninvalidit.fi.  Kerho- ja urheilutoiminta 
alla olevan mukaisesti, jos tilanne sen sallii. 

Yhdistys tarjoaa tänäkin vuonna jäsenilleen useita rahanarvoisia etuuksia.  Mäntän 
uimahallia voi jokainen käyttää euron omavastuulla viisi kertaa keväisin ja viisi kertaa 
syksyisin eli yhteensä kymmenen kertaa vuodessa.  Kesällä tehdään teatterimatka ja 
syyskokouksen yhteydessä vietetään pikkujoulua.  Kerhoissa on kahvitarjoilu.    

Ohessa on pankkisiirtolomake jäsenmaksun maksamista varten, eräpäivä 15.2.2021.  HUOM. 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsen, joka ei ole huomautuksesta huolimatta maksanut 
jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan eronneen yhdistyksestä. 

Hallitus Hallitus 1.1.2021 lukien.  Kokoukset joka kuukauden toinen keskiviikko (ei heinäkuussa).                                                                      
puheenjohtaja:  Martti Takanen, 040 722 8648, martti.y.takanen@outlook.com                        
varapuheenjohtaja:  Risto Lepistö, 050 354 2831, risto.lepisto@phpoint.fi                                                             
Hallituksen jäsenet:                                                                                                                                  
Arja Blomqvist,  040 554 7182, arja.blomqvist@gmail.com                                                      
Veikko Häkkinen, puh. 050 340 2859, veikkohakkinen49@gmail.com                                                                                                                                                                 
Vuokko Häkkinen, 041 724 3350, vuokko.hakkinen@kotipoint.fi                                                               
Toivo Järvinen, 050 586 0614, toivo.ilmari.jarvinen@gmail.com,                                              
Keijo Koskinen, 044 076 7820, keku198@gmail.com,  digikerhon vetäjä                                                                                     
Pirkko Toiminen, 040 838 0901, pirkko.toiminen@live.fi           

 Sihteeri: Pirjo Kaarre, 044 535 0566, pirjo.kaarre@phpoint.fi                                                                                                              

   Urheilutoimikunta                                                                                                                                      
urheiluvastaava Risto Lepistö, 050 354 2831, risto.lepisto@phpoint.fi                                                                                                                                     
Pertti Gustafsson, 050 919 2209                                                                                                                           
Toivo Järvinen, 050 586 0614, toivo.ilmari.jarvinen@gmail.com                                                                              
Onerva Uuttera, 0400 753 662, uutteraonerva@gmail.com  
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Rahaston/jäsenasioiden hoitaja                                                                                                   
Onerva Uuttera, puh. 0400 753662, uutteraonerva@gmail.com 

Kerhotoiminta 

Digikerho parillisten viikkojen keskiviikkona klo 14-16 Länskällä.  Vetäjänä toimii Keijo 
Koskinen.  Kerhossa opetellaan digitaitoja vertaisopastajien opastuksella käyttäen omia 
älypuhelimia, tabletteja tai kannettavia tietokoneita.  Opastuksessa hyödynnetään Yle:n 
digitreenejä ym. sekä tutustutaan mm. Omakantaan, KELA:n sivuihin, opastetaan 
pankkiasioinnissa, luodaan sähköpostiosoitteita, opetellaan valokuvien ja videoiden 
tallennusta ym.   

Boccia Harjoitukset keskiviikkoisin Vilppulan urheilutalolla klo 14-15.30 ja torstaisin 
Savosenmäen koululla klo 17-18.30.  Yhdistys järjestää vuoden aikana kolmet kisat Vilppulan 
urheilutalolla: XII Ystäväboccia 13.2. peruttu ja siirretty pidettäväksi 4.9. XVIII 
henkilökohtainen kilpailu 12.6. ja XXIV Vilppula boccia parikilpailu 11.12. Ilmoittaudu Ristolle 
iloiseen talkooporukkaan.  Pienikin apu on arvokas. 

Curling Vetäjänä toimii Martti Takanen.   Opetellaan curlingia Länskän ruokalassa (osoite 
Koskelankatu 38, Mänttä) tiistaisin klo 11.30-13.00 yhdessä paikallisten muiden yhdistysten 
jäsenten kanssa. 

Kevätkokous   Kevätkokous on ajankohdan osalta vielä avoin samoin kuin paikka missä ollaan. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  Kahvitarjoilu, tervetuloa. 
Kokousajankohta tarkemmin kokouskutsussa, joka julkaistaan KMV-lehdessä viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kokousta. 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa: 

www.mantanseuduninvalidit.fi  sekä kerhoissa ja KMV-lehden seurapalstalla.  

Lämpimin terveisin 

MÄNTÄN SEUDUN INVALIDIT RY:N HALLITUS  
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