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Mäntsälän Urheilijat ry     

Hallitus 

    

 
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2019 

 
Aika  Maanantai 12.8.2019 klo 18.30 alkaen 

Paikka  MU toimisto, Keskuskatu 14 L 2 

  

Käsiteltävät asiat 
 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35 
 

2 Läsnäolo 

Arto Nummela, puheenjohtaja 
Meri Vikstedt 
Markku Laine 
Timo Kaljunen 
Heikki Saarinen 
Helena Salmi 
Kristiina Mäkinen 
Paula Jurvanen, sihteeri 
 

3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.  
 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Kokouspöytäkirja 4 hyväksytty. 
Kokouspöytäkirja 3 on edelleen keskeneräinen, seuraavaan kokoukseen.  

 
5 Valmennuskoordinaattorin terveiset 

Valmennuskoodinaattori on saanut vakituisen työpaikan muualta, hallitus päätti 
vapauttaa koordinaattorin määräaikaisesta työsopimuksesta.   
La 24.8. harrastemessut klo 11 – 14. Suunnistus ilmoittautunut mukaan, yleisurheilu 
ilmoittanut, ettei pääse paikalle. Muut jaostot eivät ole reagoineet mitenkään. 
Hallituksesta paikalle ilmoittautui Arto Nummela ja Timo Kaljunen paikalle. 
Toiminnanjohtaja valmistelee messuaineiston. Jaostoilta aineistot viimeistään 19.8. 
mennessä. 
 
Iltapäiväkerhotoiminta. MU on saanut tukirahaa iltapäiväkerhotoiminnan aloittamiseen 
ja Riihenmäen koulu on koordinaattorin taholta sovittu pilottipaikaksi.  Koordinaattori on 
kartoittanut aiemmin esillä olleet ohjaajat, kumpikaan ei tällä hetkellä pysty 
sitoutumaan. Puheenjohtaja toi esille, että jalkapallojaostosta on informoitu, että 
valmentajille tarvitaan lisää tunteja eli selvitetään jaoston taholta.  
Hallituksen päätös: 
1. kysytään jp-puolelta, onko muita vetäjäehdokkaita 
2. palautetaan rahat, jos ei vetäjää ole 
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Seuraseminaarit peruutetaan. Suunnistus toi esille, että jos puheenjohtajat haluavat 
kehittää sitä, että olisi yhteinen MU passi, nyt olisi aika se tehdä. Hallitus on 
harrastepassin kannalla ja hallituksen kokouksessa tehtiin raakaversio, jonka 
toiminnanjohtaja laittaa jaostoille kommentoitavaksi. Kommentit 15.9. mennessä, että 
ehtii ennen budjetin palauttamista.    

 
6 Hallituksen jäsenten vastuualueet 

Siirretään seuraavaan kokoukseen.  
 
7 Toiminnanjohtajan/seurasihteerin työnkuva 

Toiminnanjohtaja on seurasihteeri 1.9. alkaen. Hallitus linjasi tärkeimpiä asioita. Talous 
on tärkein. Toimisto on oltava avoinna viikoittain – jatkossa tiistaisin klo 14.00 – 20.00. 
Puhelin ja sähköpostitavoitettavuusajankohdat hahmotellaan. Avustukset ja salivuorot 
seurasihteerillä. Varainhankinta haluttiin myös, mutta toiminnanjohtaja totesi, ettei 
nykyisellä tuntimäärällä se ole mahdollista.  
Jalkapallon kanssa käytävä keskustelu työnkuvan sisällöstä 

 
8 Kuntomajan tilanne 

Nykyinen vuokrasopimus päättyy vuoden loppuun, eikä sitä jatketa. Toiminnanjohtaja 
informoi Verson puheenjohtajan (tehty 13.8.) ja informointi myös jaostoille (tehty 14.8.).  

 
9 Futuurikerhon tilanne 

Toiminnanjohtaja yhteydessä Anneliin. Laitetaan (toiminnanjohtaja) ohjaajahakemus 
mol.fi. Keskusteltu Futuurikerhon tulevaisuudesta MU:ssa – mikäli jaostotoimintana ei 
lähde pyörimään, ei mahdollisuuksia jatkossa olla MU:n alaisuudessa. Siirretään asian 
käsittely muutoin seuraavaan kokoukseen.  

 
10 Jaosto/kyläseura kysely 

Seuraavaan kokoukseen, koska Jyri ei tässä kokouksessa paikalla.  
 
11 Muut asiat 

11.1 Verotuspäätös, ei maksettavaa tai palautettavaa 
11.2. Yleisurheilu nosti Fivaldissa olevat mitalikustannukset esille, eivät olisi mitaleita 
halunneet tilata. MU mitalit ovat aina olleet siten, että niitä on ollut toimistolla 
noudettavissa ja kuuluneet yhteisiin kuluihin, tästä keskusteltu kokouksessa 3/2019. 
Keskusteltu MU mitalin arvostamisesta.  
 

12 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat 
Talous 
Futuurikerho 
Jaostokysely 
Hallituksen vastuualueet + työnkuva 
 

13 Seuraavan kokouksen ajankohta 

16.9. klo 18.30 seuran toimisto 
21.10. klo 18.30 seuran toimisto, budjettikokous 
11.11. klo 18.00 seuran syyskokous Kuntomaja 
9.12. klo 18.00 Puurokokous (mikäli Tukisäätiön edustajille sopii)  
 

14 Kokouksen päättäminen 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.  
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
 
Arto Nummela   Paula Jurvanen 
Mäntsälän Urheilijat ry   Mäntsälän Urheilijat ry 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 


