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Mäntsälän Urheilijat ry     

Hallitus 

    

 
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019 

 
Aika  Tiistai 23.4.2019 klo 18.00 alkaen 

Paikka  MU toimisto, Keskuskatu 14 L 2 

  

Käsiteltävät asiat 
 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02 
 

2 Läsnäolo 

Arto Nummela, puheenjohtaja 
Marja-Liisa Laitila 
Heikki Saarinen 
Timo Kaljunen 
Helena Salmi, vj 
Jyri Ilomaa 
Aarne Ylä-Rotiala, esports 
Meri Vikstedt, paikalle 18:25. 
Paula Jurvanen, sihteeri 
 

3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Asialista hyväksyttiin muu työjärjestykseksi.  

 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Edellisen kokouksen pöytäkirja käyty läpi. Ei oteta uudelleen käsittelyyn mitaleiden 
jakoprosessia. Mitaleiden maksuista, kohtuutonta laittaa yhteiseksi kuluiksi. 
Toiminnanjohtajan ehdotus kulujen kohdentamisesta niille jaostoille, jotka mitaleja 
käyttää, tätä kannatettu.  Lisätään nettisivuille puuttuvat hallituksen pöytäkirjat sekä 
toimintakertomukset ja -suunnitelmat.  

 
5 Valmennuskoordinaattorin terveiset 

Seurapäivästä lähetetty jaostoille info, tekonurmen pohja ja talkoolista. 
Kesäleirien ilmoittautuminen on avattu, sulkeutuu 19.5. 
Keskusteltu #meollaan MU ajatuksen kasvattamisesta. Ehdotus seuraseminaareista 21.5. 
jaostojen kesken ja 28.5. Vilma Pekkala mukaan. Laitetaan ilmoittautumiset, minimäärät, 
että järjestetään.  
 

6 Seuran toimintakertomus ja palkittavat urheilijat 
Toimintakertomus esitelty hallitukselle ja hyväksyttiin sellaisenaan.  
Ehdotukset tulleet ammunnalta, suunnistukselta, yleisurheilulta ja pyöräilystä. Palkittavat 
urheilijat halutaan aiemmin jaostoille ehdotettavaksi.  
Hallituksen päätös:  
Vuoden urheilija  Nico Järvinen   ammunta  
Vuoden nuori urheilija  Marianne Salmi  yleisurheilu  
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Vuoden aikuisurheilija Markku Laine   suunnistus  
Puheenjohtajien pytty  Ea Vuori   yleisurheilu  
Vuoden lupaava nuori  Silja Niemi   yleisurheilu  

Hanna Mustonen  yleisurheilu  
Ville Ukkola   jalkapallo  
Sanni Sopanen  jalkapallo  
Axel Mettenranta  jalkapallo  

Vuoden joukkue 4x600m yleisurheilu  
Senni Ruuskanen  
Ellen Ylimartimo  
Marianne Salmi  
Ea Vuori  
Vuoden valmentaja  Ville Hellman   jalkapallo 
 
Yleisurheilujaosto haluaa palkita kaksi talkoohenkilöä vuosikokouksessa itsenäisesti, Olli 
Pakkanen ja Karl Sarenius.  

 
7 Talous, tilinpäätös 

Rahastonhoitaja esitteli tasekirjan. Muistutetaan jaostoja, että laskutetaan laskut oikean 
vuoden puolella oikean vuoden laskuja. Tuottokulujäämä on parantunut.   
Talous ja tilinpäätös hyväksytään sellaisenaan. Talous ylijäämäinen 453,92 €.  

 
8 E sport jaoston perustaminen 

Esiteltiin hallitukselle esports jaoston talousarvio ja Aarne Ylä-Rotiala esitteli toimintaa. 
Talousarvio positiivinen.  
Päätös: hallitus päätti hyväksyä eSporst lajijaoston perustamisen.  
 

9 Jäsenistön hyväksyminen, kyläseurojen jäsenluettelot 
Kyläseuroista Kiisto, Kisa-Toverit, Ilves, Vilkas, Verso ja Veli ovat toimittaneet 
jäsenluettelot toimistolle seuran jäsenluetteloa varten.  
Päätös: Hallitus hyväksyi 1930 jäseniä.  

 
10 Hallituksen jäsenten vastuualueet 

30 vuoden takaa työvaliokuntien rakenteet ja katsoa sieltä tehtävät, tiedotus, 
varainhankinta, talous, kilpailutoiminta. Mikä on toiminta tänä päivänä? Mitä jää 
tekemättä. Mitä jaosto haluaa, että hallitus toimii. Kaikilla olisi hyvä olla vastuualue. 
Seuraseminaari alustukseen 30 vuoden takaa työvaliokuntien työtehtävät tämän 
hetkisen työtilanteen mukaan tekemättä jää. Kyläseuroilta kommentit mitä kyläseurat 
odottaa emoseuranta. Mitä lajijaosto odottaa. Kysely yhdistetään tähän samaan.  
 

11 Futuurikerho 
Vanhempainkokous pidetty Merin toimesta. Vanhemmat on onnellisia siitä, että kerhoa 
järjestetään. Kerhon vetäjät tärkeimpiä, urheiluseuran vetäminen ei tuo lisäarvoa. Anneli 
Hietaranta taistellut pitkään ko. kerhon olemassaolon puolesta, on halukas ottamaan 
talousvastuun. Vanhemmat on sitä mieltä, että jatketaan. Kihlmanin Anne kunnasta 
yhteyshenkilö.  
 

12 Kesätyöntekijöiden valinta 
Kesätyöpaikkaa haki yhteensä 12 nuorta, kaksi työpaikkaa tarjolla. Toiminnanjohtaja 
esitteli hakijat. Yleisurheilujaosto painottaa ohjaajakokemusta ja on halunnut, että ovat 
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mukana haastatteluissa. 4 nuorta haastatellaan, hallituksen sähköpostipäätös. 
Toiminnanjohtaja 
 

13 Tukisäätiön avustus 
12.5. jaostoilta pyydetään esitykset, yu on jo toimittanut.  
 

14 Kuntomajan tilanne 
Kuntomajan varaustilanne on edelleen heikko. Kiinnitetään huomiota, että työaikataulut 
neljän viikon sykleissä viikko etukäteen. Jos reklamoitavaa, niin hallituksen kanssa ensin 
keskustelu. Vuokrausta jatketaan 2019 loppuun, syyskuu 2019 kokoukseen 
jatkosuunnitelma.    
 

15 MU Seurapäivä 28.4.  
Nea tehnyt huimaa työtä Seurapäivän viestinnässä ja kehittelyssä.  
 

16 Kesäkadun avajaiset 18.5. 
MU mukana Mäntsälän kesän avajaisissa 18.5. Jaostoille toimitettu aikataulutus ja 
pyyntö järjestää näytteilleasettajat 2 h vuoroihin.  
 

17 Jalkapallojaoston turvallisuusohjeistus 
Toiminnanjohtaja esitellyt jalkapallojaoston toimittaman turvallisuusohjeistuksen 
hallitukselle. Toiminnanjohtaja on jaoston kanssa stilisoinut tekstin siten, että vastuuasiat 
on kirjattu oikein – mikä on jaoston johtoryhmän ja mikä on seuran hallituksen vastuu.  
Hallitus muistutti, että rikosrekisteriote pyydetään uusilta MU toimintaan palkattavilta 
henkilöiltä. Hallitus pyysi, että jaosto käy vielä tekstit läpi ja katsoo, mitkä ovat oikeasti 
seuran ja mitkä jaoston vastuulla. Seuran organisaatio tultava näkyväksi. Hallitus haluaa 
tiedoksi, kuinka monta rikosrekisteriotetta on pyydetty ja kuinka monta näytetty.  
 

18 Muut asiat 
18.1. Tulorekisteri urheiluseuran näkökulmasta https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-
meist%C3%A4/tietoa-
tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/ 
Hallituksen päätös: Pyritään toimimaan tulorekisterin ohjeistuksen mukaisesti  
18.2. Kysely Jyri, toimittaa sähköpostitse raakaversion 
18.3. Puheenjohtaja Arto Nummela ilmoitti, ettei ole käytettävissä jatkossa 
puheenjohtajana.  Syksyllä puheenjohtaja haussa.  
 

19 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat 
Talous, kirjanpidon toimintojen muutos 
Kysely lajijaostoilta MU palkintojen jakokustannuksista 
Hallituksen työnjako 
 

20 Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kokous on kevätkokous 13.5.2019.  
Seuraava kokous ma 3.6. klo 18.00.  
 

21 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.23.  

 
 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/
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Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
 
Arto Nummela   Paula Jurvanen 
Mäntsälän Urheilijat ry   Mäntsälän Urheilijat ry 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 


