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Hallituksen kokous 7/2020 
 
Aika:  Maanantai 1.7.2020 klo 18:00 alkaen 
Paikka:  MU:n toimisto, Keskuskatu 14 L 2, Mäntsälä 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1  Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05 
 
2  Läsnäolo paikanpäällä: 
  Sari Alaluusua, puheenjohtaja 
  Helena Salmi (vj) sihteeri  
  Meri Vikstedt 
  Jaana Martikainen 
  Kristiina Mäkinen (vj) 
   
  Läsnäolo etänä:  
  Minna Hirvonen 
  Jyri Ilomaa 
  Saara Hyrk-Bernard, saapui klo 18:40 
   
3   Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Sihteeriksi valittiin Helena Salmi ja pöytäkirjantarkastajiksi  
Minna Hirvonen ja Jaana Martikainen 

 
4  Visma Duetton hankintapäätös 

Minna Hirvonen on lähettänyt 28.5.2020 sähköpostia Visma Duetton hankinnasta 
sekä asennuksesta hallituksen jäsenille, varajäsenille sekä jaostojen puheenjohtajille. 
  
Visma Duetton hankinnasta päätetty yksimielisesti 31.5.2020 sähköpostitse. 
Visma Duetto on otettu käyttöön 23.6.2020.  
 

5  Visma Expense, matka- ja kululaskuohjelman käyttöönotto.  
  Minna Hirvonen esitteli sähköpostitse 28.5.2020 ko. ohjelmaan liittyvän edun, joka on 

ilmainen käyttöönotto 31.5.2020 mennessä. Hallitus päätti yksimielisesti hankkia 
Expensen 31.5.2020 mennessä. 

 
  Visma Expense on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain heinäkuun 2020 alusta alkaen. 
 
  Visma Expensen pääkäyttäjäksi sekä ylläpitäjäksi hallitus valitsi yksimielisesti  
  Minna Hirvosen. Maksut hoidetaan MU toimiston koneelta. 
  Ohjelman käyttö maksaa MU:lle 3,25€/täytetty matka- tai kululasku. Käyttäjiä 

ohjeistetaan täyttämään kululaskut koostetusti kerran kuukaudessa tai harvemmin, 
tarpeesta riippuen, jolloin kustannukset jäisivät erittäin maltillisiksi.   

 
6  Sanktiot maksamattomista maksuista 
  Ensimmäisessä huomautuserässä lähetettiin laskut, jotka ovat erääntyneet ennen 

1.1.2020. Hallitus päätti, että jokaisesta huomautuslaskusta MU perii velalliselta 
toimeksiantajan kuluina 5,00 eur. Hallitus tiedostaa, että Visma Duetto perii 
asiakkaalta myös omia huomautuskuluja. 
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  Toisen maksumuistutuksen jälkeen maksamattomat maksut lähtevät 
tapauskohtaisesti perintään. Harrastajan ollessa alaikäinen, tämän huoltajan nimellä.  
Maksujen siirtyessä perintään, hallitus päätti harrastuskiellosta siihen saakka, kunnes 
maksamattomat maksut ovat maksettu.  

   
 Asiakkaan ottaessa yhteyttä, erilaiset maksujärjestelyt ovat edelleen mahdollisia.  
 
  Vuoden 2020 laskujen muistutukset lähtevät yhden (1) kuukauden jälkeen 

eräpäivästä 1.9.2020 alkaen.  
 
7  Seurasihteerin työaika ja –paikka 
  Hallitus keskusteli seurasihteerin työajoista ja päätti, että seurasihteeri tekee MU:n 

22,5 viikkotyötuntia seuran toimistolla keskittyen vain seuran tehtäviin. Poikkeukset 
sovitaan erikseen puheenjohtajan kanssa. Hallitus kokee, seuran asioiden hoitamisen 
tehostuvan. Tavoitettavuuden, mm. tarvikkeiden/välineiden saatavuuden 
huomattavan paranemisen. 

  MU toimiston aukioloajat ovat: maanantai, tiistai ja torstai.  

  

8 Hallituksen ja seurasihteerin väliset ristiriidat 
  Hallitus keskusteli tulehtuneiden välien korjaamisesta. (Liite 1) 
 
9  Muut asiat 

Seuralle on tullut kyselyjä muistutuslaskun yhteydessä, että laskut tulevat lapsen 
eivätkä aikuisen nimissä. Hallitus keskusteli asiasta, ja päätti laskujen lähtevän vielä 
toistaiseksi ennallaan lapsen nimissä, koska asiakasrekisterin muutos on erittäin iso 
työ. Päivitys tehdään mahdollisesti jossain vaiheessa, tästä päätös myöhemmin. 
 
Hallitus päätti yksimielisesti, että mahdolliset asiat, kyselyt, tiedustelut tms. osoitetaan 
aina kaikille hallituksen jäsenille (10kpl), sekä varajäsenille (4kpl). 

 
10  Seuraava kokous 
  3.8.2020 klo 18:30, MU toimisto 
 
11  Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Sari Alaluusua   Helena Salmi  
Mäntsälän Urheilijat ry   Mäntsälän Urheilijat ry 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.  
 
 
12.7.2020    10.7.2020 
 
 
 
____________________________  ______________________________ 
Minna Hirvonen   Jaana Martikainen                                                                 


