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Mäntsälän Urheilijat ry 

Hallitus 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019 

 

Aika  Maanantai 16.9.2019 klo 18:30 alkaen 

Paikka  MU toimisto, Keskuskatu 14 L 2 

 

Käsiteltävät asiat 

 

1  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34 

 

2  Läsnäolo 

 Arto Nummela, puheenjohtaja ja sihteeri 

 Meri Vikstedt 

 Markku Laine 

 Timo Kaljunen 

 Heikki Saarinen 

 Helena Salmi 

 Jyri Ilomaa 

 Sari Alaluusua 

 Harri Eenola 

 Marja-Liisa Laitila 

 Nilla Ahde 

 Kristiina Mäkinen, klo 19:17 eteenpäin 

 

3  Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi ilman muutoksia. 

 

4  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 Kokouspöytäkirjat 3/2019 ja 5/2019 hyväksyttiin ilman muutoksia. 

 

5  Hallituksen jäsenten vastuualueet 

(Varainhankinnan sponsorit, kyläseurayhteistyö, hallitustyö jaostojen kokoukset ja 

hallituskummi jaostoille) 

Kohta 5 päätettiin siirtää käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. → Seuraavaan kokoukseen 

21.10. 
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6.  Seurasihteerin työnkuva 

Keskusteltiin toiminnanjohtajan/seurasihteerin työtehtävien hoidosta ja saavutettavuudesta. 

Lajijaostojen ja seuran jäsenten antaman palautteen perusteella hallitus päätti antaa 

kirjallisen varoituksen seurasihteerille.  

Perusteet: 

- Jalkapallojaoston jaosto/kausimaksujen laskutus jäsenistöltä tehty myöhässä verrattuna 

jalkapallojaoston määrittämään vuosikelloon (31.7.) vaarantaen koko seuran 

maksuvalmiuden. 

- Toiminnanjohtajan/seurasihteerin työajanseurantaa ei ole tuotu hallituksen 

käsiteltäväksi sovitun suunnitelman mukaisesti. (1.3.-31.8.2019) 

- Toiminnanjohtajan/seurasihteerin tavoitettavuus ja reagointi hoidettaviin asioihin on 

ollut heikkoa kevään ja kesän 2019 aikana. 

- Sponsorisopimuksen viimeistely NIVOS-yrityksen kanssa on tekemättä. 

- Myöhässä olevia jaostomaksuja ei ole karhuttu riittävän tehokkaasti. 

Päätettiin, että puheenjohtaja toimittaa kirjallisen varoituksen seurasihteerille viimeistään 

30.9. mennessä.  

Seurasihteeriltä pyydetään vastausta kirjalliseen varoitukseen viimeistään 14.10. mennessä. 

Samalla pyydetään tieto siitä mihin työmäärään seurasihteeri pystyy sitoutumaan 

tulevaisuudessa. Vastaus käsitellään MU:n hallituksen seuraavassa kokouksessa 21.10. 

  

7 AVI vähävaraisten hanke yhdessä kunnan kanssa 

Päätettiin, että seura osallistuu yhdessä kunnan kanssa AVI:n hankkeeseen vähävaraisten 

lasten liikunnan tukemiseen. 

 

8 Kuntomajan tilanne 

Hirvihaaran Verso pyysi, että Hirvihaaran Kuntomajan varaussivu voisi jäädä samaan 

paikkaan MU:n nettisivuilla. Hallitus päätti, että sivut voivat jäädä samaan paikkaan Verson 

käytettäväksi 2020, kun Kuntomajan vuokrasopimus MU:n kanssa päättyy. 

 

9 Futuurikerhon tilanne 

Koska kokouksessa ei ollut Futuurikerhon vastuuhenkilöitä paikalla, päätettiin asia siirtää 

seuraavaan kokoukseen päätettäväksi. Käytiin kuitenkin läpi vastuuhenkilön toimittava 

kirjallinen materiaali Futuurikerhon toiminnasta. Futuurikerho on nyt käynnissä ja kerhoon 

on ilmoittautunut 14 lasta. → Seuraavaan kokoukseen 21.10. 

 

10 Osuuspankin sponsorisopimus, valmisteltava uusi 

Seurasihteeri lähetti 16.9. Osuuspankin ja MU:n välisen sponsorisopimuksen 

kommentoitavaksi. Sopimusta on aiemmin moitittu siitä, että se rajoittaa liikkaa muita 

mahdollisia sponsoreita. Lisäksi joidenkin jaostojen mielestä sponsorisumma/jaosto on liian 

pieni. Kommenttien palautus lokakuun loppuun 31.10. mennessä.  
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11 Jaosto/Kyläseurakysely 

Käytiin läpi Jaosto/Kyläseurakyselyn tulokset. Jaostojen vastaukset olivat samoja, joita 

käsiteltiin kokouksen kohdassa 6. Kyläseurojen vastauksissa esille nousi myös sisäisen 

tiedottamisen parantaminen. Keskusteluissa tuli esille uusia ehdotuksia Fivaldi laskutuksen 

nopeuttamiseksi ja kehittämiseksi: 

- Voisiko kilpailujen osallistumismaksuja maksaa ennen kuin lasku on virallisesti kiertänyt 

koko Fivaldin hyväksyntäkierroksen? 

- Lajijaostojen vastuuhenkilöiden vaihtumisen takia kaivataan uusia koulutuksia Fivaldin 

käyttöön 

- Voisiko Fivaldi ohjelmaan saada (ellei sitä ole jo olemassa) automaattisalasana-pyynnön 

siinä tapauksessa, jos vanha salasana on unohtunut? 

12 Muut asiat 

 12.1 Harrastepassi 

Keskusteltiin yhteisen harrastepassin luomisesta MU:n eri lajijaostojen välille. Eri 

lajijaostojen vetäjät kokivat, että asia on liian keskeneräinen, joten se jätettiin pöydälle. 

Lajijaostot pitää pyytää erilliseen kokoukseen, jossa harrastepassin hinnoittelusta ja 

rakenteesta pitää keskustella erikseen. 

 

12.2 Vapaaehtoistyö.fi 

Meri Vikstedt on saanut käyttäjätunnukset aktivoitua vapaaehtoistyö.fi – sivustolle. Ohjelma 

tuntuu melko monimutkaiselta käyttää, mutta idea on hyvä. 

 

12.3 Lajijaostojen ajankohtaiset asiat 

Hiihtojaosto:  

- kesäharjoittelu käynnissä 3 krt/viikko noin 12 urheilijan kanssa (Ti, To, Su) 

- Vuokatin hiihtoleirille on osallistumassa 12 hiihtäjää 

Yleisurheilujaosto: 

- Sisätreenit on aloitettu Moniksella (Ti, Su), Torstai vuoro suunnitteilla, jos vapaa Sali 

löytyy 

- Vireus yhteistyön on viritteillä harjoittelun tukemiseksi 

- Harjoitteluvuoroja kysytään myös HyvSU Willan sisähallista ja Liikuntamyllystä 

- MU mestaruusmaastot juostaan 19.9. Mustanmäen pururadalla 

- viimeinen Cooper-testi la 28.9. klo 11 Urheilukentällä 

- Kauden päättäjäiset 23.11. 

Suunnistusjaosto: 

- viimeinen kuntosuunnistus ke 18.9. Iilijärvellä 

- MU on saanut SM mitaleja H35 sarjan pyöräsuunnistuksissa Juho Saarinen 2 kultaa ja 1 

pronssi sekä tarkkuussuunnistuksessa Lauri Mäkinen 1 hopea ja 1 pronssi. Lisäksi on 

saatu AM-mitaleja 

- Ruotsin Manna-viestiin on lähdössä noin 20 suunnistajaa 
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Jalkapallojaosto: 

- Tekonurmi on saanut uuden pinnoitteen heinäkuussa ja kenttä on käytössä 

- 14.-15.9. järjestettiin suuri Karuselli-turnaus Mäntsälässä, jossa pelattiin yhteensä 137 

peliä 

- Viimeisä sarjapelejä pelataan ulkona 

- Futsal naisten joukkue aloittaa 1 divisioonassa ja miesten joukkue 2 divisioonassa 

- Nuorin joukkue on nyt vuosina 2013 – 2015 syntyneiden joukkue 

 

13 Seuraavan kokouksen asialistalle siirretyt asiat 

Kohta 5 Hallituksen jäsenten vastuualueet ja kohta 9 Futuurikerhon tilanne. 

 

14 Seuraavien kokousten ajankohdat 

21.10. klo 18.30 seuran toimisto, budjettikokous 

11.11. klo 18.00 seuran syyskokous Kuntomaja 

16.12. klo 18.00 Puurokokous 

 

15  Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:05 

 Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 ________________________________ _____________________________ 

 Arto Nummela   

 Mäntsälän Urheilijat ry 

 Puheenjohtaja ja sihteeri 


