
Mäntsälän Urheilijat ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 14 / 2020 

Aika: Maanantai 23.11.2020 kello 19.00 

Paikka: MU:n toimisto ja Meets 

 

1. Kokouksen avaus 
Pj Sari Alaluusua avasi kokouksen 20.26. 

 

2. Läsnäolo 
Paikalla toimistossa: Sari Alaluusua, Heikki Saarinen, Meri Vikstedt ja Jaana Martikainen. 

Meets-yhteydellä: Helena Salmi, Markku Laine ja Kristiina Mäkinen, Timo Kaljunen ja Saara 

Hyrk-Bernard (-21.30) sekä Ville Hellman (jalkapallo), Nilla Ahde (hiihto) ja Pirjo Keltti 

(futuurikerho -22.00). 

 

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 
Sihteeri Kristiina Mäkinen. Pöytäkirjan tarkastajat Meri Vikstedt ja Heikki Saarinen.  

 

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin asialista sellaisenaan.  

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Pöytäkirja on lähetetty hallitukselle ja jaostoille noin viikko edellisen kokouksen jälkeen. Se 

todettiin paikkansa pitäväksi kokouksen kulun kanssa.  

 

6. Syyskokousasioita 
Taloussuunnitelma on koottu, mutta laskentakaavioista löytyi selvitettävä asia. Timo 

Kaljunen ja Kristiina tarkistavat kaavat ja lähettävät korjatun version nähtäväksi 

hallitukselle tämän viikon aikana.  

 

Toimintasuunnitelmaan lisätään vielä yleisurheilujaoston osuus ja johdanto-osuuteen 

maininta myös aikuisten liikuttamisen tärkeydestä. Nilla Ahde lähettää myös korjatun 

version hallitukselle nähtäväksi viikon aikana.  

 

Näillä muutoksilla tasu ja tosu hyväksytään. 

 

7. Talous 
Kokousta edelsi tutustuminen Administer Mäntsälän tilitoimiston toimintaan. Koska 

tilitoimistolla on käytössään oma ohjelma, heräsi kysymys siitä, kuinka pitkä sopimus 

MU:lla on Visman kanssa. Sari lupasi tarkistaa asian. 

 



Uuden kirjanpito-ohjelman opettelu herätti keskustelua, mutta tarjouksen hinta on 

houkutteleva. Sovittiin, että Administerin ja Uudenmaan yritystilipalvelun kanssa jatketaan 

tarkempaa keskustelua, johon Sari pyytää apua Teemu Juopperilta. Tarkennusta 

huomattiin tarvittavan mm. tilitapahtumamääriin ja palkattujen työntekijöiden määrään 

liittyen. Rantalaisen tarjous oli ensi vaiheessa muita selkeästi kalliimpi, mutta sen todettiin 

pohjautuvan realistisempaan arvioon tapahtumamääristä, ja se pidetään edelleen mukana 

kilpailutuksen toisessakin vaiheessa. 

 

Talouden ulkoistamisen yhteydessä on sovittu, että myös jalkapallojaosto hoitaa 

jaostomaksujen laskuttamisen itse, ja että seura hoitaa myös jäsenmaksujen keräämisen 

itse. Tämä laskee tilitoimiston käyttökustannuksia. Tarkempaa sopimista kaipaavat 

lentopallon, koripallon sekä ammuntajaoston laskutuksen hoitamiset. Rahastonhoitajan 

tehtävä on seuran taloudenhoidossa edelleen todella tärkeä ja hän toimii yhteyshenkilönä 

tilitoimistoon päin. 

 

Loppuvuoden taloudenhoito keskustelutti. Sporttimerkonomiharjoittelija Kati Virtanen on 

saanut Vismalta koulutusta ja on tärkeää, että Kati pääsee auttamaan rahastonhoitaja 

Minna Hirvosta tarpeeksi, jotta tiliöinnit saadaan ajan tasalle ja laskut maksettua ilman 

viivettä. Sari on sopinut Katin kanssa, että hän kirjaa tähän käyttämänsä työtunnit ylös. 

Sari, Minna ja Kati pitävät pikaisesti kokouksen, jossa asioista sovitaan. 

 

 

8. Muut asiat 
OKM-tuen hakeminen on hyvässä vaiheessa. Nilla ja Kati ovat hoitaneet asiaa. 

Palautuspäivä on 18.12, mutta hakemuksesta puuttuu enää muutamia seuratietoja, ja 

sitten se on valmis lähetettäväksi. 

 

Joulunavaustapahtuma 28.11. on peruttu. 

 

Pandemiatilanteen takia yli 20-vuotiaiden ryhmät ovat tauolla lukuun ottamatta naisten 

futsalin I-divisioonassa pelaavaa joukkuetta. Heilläkään ei saa olla yleisöä peleissä. Kristiina 

laatii asiasta tiedotteen seuran etusivulle sekä lähettää tiedon myös jaostoille jaettavaksi 

eteenpäin.  

 

Syyskokous 30.11. klo 18.30 Hirvihaarassa pidetään suunnitelmien mukaan, koska tilaisuus 

on tavallisesti niin pieni, ettei 20 hengen kokoontumisrajoitus estä sen toteuttamista. Jos 

paikalle tulisi ennätysmäärä osallistujia, 20 ensimmäistä otetaan sisään ja muille jaetaan 

etäyhteyslinkki, joka tulee esille seuran etusivulle kokouspäivän aikana. Kokoukseen 

tulijoita pyydetään ottamaan maskit mukaan.  

 

Sari tarkistaa, onko kunnan erityisavustus jo tullut seuran tilille. Nilla hoitaa avustuksen 

jyvityksen sitä hakeneiden jaostojen kesken. 

  

 



9. Seuraava kokous 
Seuraava hallituksen kokous on ma 14.12. klo 18.30 Hirvihaarassa. Se on uuden ja vanhan 

hallituksen yhteinen puurokokous. Säätiön edustus kutsutaan mukaan klo 19.30. 

 

10. Kokouksen päättäminen 
Pj päätti kokouksen klo 22.26. 

 

 

 

 

Sari Alaluusua, pj 

 

Pöytäkirja tarkistettu 25.11.2020 

 

 

Heikki Saarinen   Meri Vikstedt 


