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Mäntsälän Urheilijat ry     
Hallitus 
    
HALLITUKSEN KOKOUS 8/2019/ ns. puurokokous 
 
Aika  Maanantai 16.12.2019 klo 18.00 alkaen  
Paikka  Hirvihaaran hiihtokeskus, Kuntomajantie 115 
  
Käsiteltävät asiat 

 
1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03. 
 

2 Läsnäolo 
Arto Nummela 
Sari Alaluusua 
Heikki Saarinen 
Jyri Ilomaa 
Meri Vikstedt 
Markku Laine 
Helena Salmi (vj) 
Jaana Martikainen 
 

3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Kohtaan 8 lisättiin Kuntomajan luovutus Versolle, asialista hyväksyttiin.  
 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty.  
 

5 Seuran hallituksen kokoonpano 
Seuran hallituksen kokoonpanoa tarkasteltiin. Petri Salmi jättänyt eroanomuksen seuran 
hallituksesta. 
Päätös: Petri Salmelle myönnetään ero seuran hallituksesta. Minna Hirvosen toimikausi 
on vuoden mittainen. Päivitetään ajantasainen hallituksen jäsenlista seuran nettisivuille.  
 

6 Seuran palkanmaksu 2020 
Edellisessä kokouksessa aloitettu asiakohta johon ESLUsta selvitetty, työnantaja voi 
määrittää palkanmaksukauden, kunhan se on ilmoitettu ajoissa. Määritellään vuoden 
2020 palkanmaksutaajuus ohjaajille ja valmentajille.  
Ehdotus palkanmaksusta 50 € minimi. Pidetään kesä- ja joulukuu kaksi maksua 
viimeistään.  
Päätös: palkanmaksukausi kaudella 2020 on kuukausi tai mikäli maksettava palkka jää 
alle 50€, maksetaan palkka sitten, kun 50€ on tullut täyteen. Kevään palkat maksetaan 
kesäkuussa  ja syyskauden joulukuussa (vaikka alle 50€).  
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7 Tunnusten siirrot uudelle puheenjohtajalle 

Päätös: lakkautetaan Arto Nummelan oikeudet Osuuspankki, Fivaldi, sähköposti ja 
siirretään uudelle puheenjohtajalle Sari Alaluusualle osuuspankin käyttötunnukset, 
sähköposti, kotisivut, Fivaldi. Seuran toimiston avaimet luovutettu tämän kokouksen 
yhteydessä. Yritysrekisterin muutos tehdään vuoden alussa, kunhan hallituksen 
kokoonpano selvillä.  
 

8 Muut asiat 
8.1. Kunnan seuratapaaminen 5.11. ja 12.12.2019, urheiluluokka Ehnroosille. Olli 
Pakkanen osallistui. Asiaa viedään eteenpäin, sen enempää tiedotettavaa ei ole. Aikaisin 
mahdollisin aloitusaika syksy 2021.  Jatketaan asian seurantaa. 3.3.2020 seuraava 
seuratapaaminen kunnassa.  
 
8.2. OP tuki 2020/ OP liivit hiihtojaostolle 
Puheenjohtaja Arto Nummela ja seurasihteeri kävivät OP:n Heikki Kanasen kanssa 
palaverissa. OP pysyy samassa tukisummassa, perusteena myönnetyt kesätyötuet sekä 
2019 uusitut hiihtojaoston liivit. Tarkennettu sopimuksen sisältöä, seuratasolla OP 
sopimus estää edelleen muut pankit ja kiinteistövälityksen, joukkuetasolla näitä 
sponsoreita voi olla myös asumainoksissa. Tapahtumissa voi olla myös muita pankkeja ja 
kiinteistövälitysfirmoja sponsoreina.  
 
8.3. Uusi videotykki toimistoon.  
Ehdotus: Jalkapallojaoston ehdotus, päivitetään videotykki MU toimistoon. Tykki on jo 
heikossa toimintakunnossa. 
Päätös: päivitetään tykki, selvitetään näytön mahdollisuus.  
 
8.4. Jalkapallojaoston ehdotus perhekerhon järjestämisestä seuratasolla. Hakuaikaa 
22.1. saakka.  https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/harrastajamaaran-
kasvattaminen/perhefutis 

Seuran hallitus toteaa, ettei ole hallituksen asia lähteä etsimään vetäjiä tähän. Palaute-
taan ehdotus jaoston uudelleenvalmisteltavaksi.  
 

8.5. Kuntomajan luovutus Versolle.  
Seurasihteeri ja Verson henkilöt tapaavat 30.12.2019 illalla Kuntomajalla.  
 

9 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat 
Seurasihteerin työajan seuranta 
Hallituksen jäsenten vastuualueet 
MU savuton työpaikka 
Seuran palkanmaksu 2020 
Yhteisten menojen jakoperusteet  
 

10 Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraavaa kokous 13.1.2020 klo 18.30 seuran toimistolla 
 

11 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.02. 

 
 

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/harrastajamaaran-kasvattaminen/perhefutis
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/harrastajamaaran-kasvattaminen/perhefutis
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Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
 
Arto Nummela   Paula Jurvanen 
Mäntsälän Urheilijat ry   Mäntsälän Urheilijat ry 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 


