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Aika  Maanantai 21.10.2019 klo 18.30 alkaen  

Paikka  MU toimisto, Keskuskatu 14 L 2 

  

Käsiteltävät asiat 
 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31. 
 

2 Läsnäolo 

Arto Nummela, pj 
Heikki Saarinen 
Markku Laine 
Timo Kaljunen 
Nilla Ahde 
Jyri Ilomaa 
Meri Vikstedt 
Pirjo Keltti 
Sari Alaluusua 
Harry Eenola 
Helena Salmi 
Marja-Liisa Laitila 
Kristiina Mäkinen, saapui paikalle 19.25. 
Paula Jurvanen, sihteeri 
 

3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.  
 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Edellisen kokouksen kohta 6 korjataan ja pöytäkirja hyväksytään.  
 

5 Seuran toimintasuunnitelma 
Erovuoroiset 
Arto Nummela, ei jatkamassa 
Marja-Liisa Laitila, ei jatkamassa 
Markku Laine, on jatkamassa 
Meri Vikstedt, jatkaa, mikäli hyvä jengi 
Harry Eenola, on jatkamassa 
Sari Alaluusua, harkitsee 
Helena Salmi 
Toni Karlsson 
Seuran johdantoon seuran hallituksen jäsenten aktivoiminen. 
Jaostojen toimintasuunnitelmat toimitettu pääsääntöisesti ajoissa. Jalkapallojaoston 
toimintasuunnitelma toimitetaan hieman myöhässä.  
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eSports-jaostolta kysytään toimintasuunnitelmaa.  
 

6 Seuran talousarvio 
Seuran tilien saldot tuotu hallitukselle tiedoksi.  Hallitus keskusteli talousarviosta ja 
laskujen perinnästä.  
Päätös: jokaisen jaoston on pyrittävä vuosittain nollatulokseen, historiasta riippumatta. 
Perintätoimistoa ei käytetä maksujen perintään, tästä hallituksen päätös jo aiemmin. 
Puheenjohtaja pyysi jaostoilta ehdotuksia edellisten tilikausien tuloksien osalta.  
Seuran talousarvio 2020 hyväksytty niiltä osin, kuin se valmis. Jalkapallojaoston 
talousarvio vielä tekeillä, valmistuu lähipäivien aikana ja toimitetaan seurasihteerille. 
 

7 Seuran jäsenmaksujen suuruus syyskokoukselle ehdotettavaksi 
Seuran jäsenmaksu on pysynyt muuttumattomana jo useamman vuoden ajan. Seuran 
puheenjohtaja ehdotti jäsenmaksun nostamista aikuisilta 5 € ja lapsilta (alle 16 v) 2 € 
jäsenmaksun nostamista yhteisten kulujen kattamiseksi.  
Päätös: Hallitus ehdottaa syyskokoukselle aikuisten jäsenmaksuksi 25 € ja lasten 12 €. 

 
8 Seurasihteerin työnkuva 

Käydään läpi puheenjohtajan ja seurasihteerin 30.9. läpikäymä työnkuva ja tarkennukset.  
Päätös: Seuran hallituksen asialistalle vakiokohtana seurasihteerin työajanseuranta. 
 Seurasihteerin työajat/tavoitettavuus jatkossa:  
Ma klo 9 – 16 
Ti klo 12 - 20 
To klo 9 – 16.30 
Näiden aikojen ulkopuolella seurasihteerillä ei velvollisuutta vastata puhelimeen.  
 

9 Hallituksen jäsenten vastuualueet 
Siirretään seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtaja jatkaa asiakohdan selvittelyä 
seurasihteerin kanssa.  
 

10 Futuurikerhon tilanne 
Käydään läpi Futuurikerhon tilanne Annelin tiedonannon mukaan. Jaoston johtoryhmän 
tilanne ilmoitettu hallitukselle.  Kiinnipito-ohjeistuksesta keskusteltu.  
Päätös: jaosto valmistelee kiinnipito-ohjeistuksen ja toimittaa sen hallitukselle 
hyväksyttäväksi. Futuurikerho toimittaa toimintasuunnitelman. 
 

11 Seuran palkanmaksu 
Nuoren ohjaajan vanhempi ottanut yhteyttä palkkojen maksukausista MU toimistoon. 
Hallitus keskusteli asiasta. Ohjeistus annettu ajoissa kaikille ohjaajille.  
Päätös: pyydetään ohjeistus ESLUsta.  
 

12 Muut asiat 
12.1. AVI vähävaraisten hanke yhdessä kunnan kanssa, ei toteutunut. Paikalla oli ollut 
vain voimistelijoiden edustaja.  
12.2. Kunnan seuratapaaminen 5.11.  Aiheena urheiluluokan perustaminen Ehnroosin 
yläkouluun. Ainakin seurasihteeri ja yleisurheilun ja hiihdon puheenjohtajat 
osallistumassa.   
 
12.3. Palkittavien pokaalit. Seura saanut lahjoituksena pokaaleja, jotka käytetään keväällä 
seuran parhaiden urheilijoiden palkitsemiseen.  
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12.4. Tekonurmen vuokraus FC Kapina 
MU jalkapallojaoston edustajat, puheenjohtaja ja seurasihteeri käyneet kunnassa 
tekonurmen vuokrausasioiden osalta. Jalkapallojaosto jatkaa asian selvittelyä. 
 

12.5. Jaostojen yhteystiedot 

Seurasihteeri nosti esille kysymyksen jaostojen tavoitettavuus puhelimitse. Valmennus-

koordinaattorin tietokone käytettävissä tapahtumiin.  

Päätös: jaostot voivat itse päättää, miten ovat tavoitettavissa. Yhteystiedot pidettävä 

ajantasaisena nettisivuilla.  

 

13 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat 
 

14 Seuraavan kokouksen ajankohta 
Vuosikokous 11.11.2019, puurokokous 16.12.2019 (huomioi muuttunut pvm) 
 

15 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 22.05. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
 
Arto Nummela   Paula Jurvanen 
Mäntsälän Urheilijat ry   Mäntsälän Urheilijat ry 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 


