
 

Mäntsälän Urheilijat ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 9 / 2020 

Aika: Maanantai 3.8.2020 kello 18.30 

Paikka: MU:n toimisto 

 

1. Kokouksen avaus 
Pj Sari Alaluusua avasi kokouksen 18.50. 

 

2. Läsnäolo 
Paikalla toimistossa: Sari Alaluusua, Heikki Saarinen, Meri Vikstedt, Helena Salmi, Timo 

Kaljunen, Markku Laine ja Kristiina Mäkinen sekä Nilla Ahde (hiihto). 

Meets-yhteydellä: Minna Hirvonen (poistui 22.15), Saara Hyrk-Bernard (poistui 22.15) ja 

Toni Karlsson sekä Pirjo Keltti (futuurikerho). 

 

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 
Sihteeri Kristiina Mäkinen. Pöytäkirjan tarkastajat Markku Laine ja Saara Hyrk-Bernard. 

Keskusteltiin samalla pöytäkirjantarkistusprosessista. Sovittiin, että sihteeri lähettää 

pöytäkirjan tarkastettavaksi ja tarkistuksen jälkeen se lähetetään puheenjohtajalle. 

Puheenjohtaja lähettää pöytäkirjan seuraavan kokouskutsun liitteenä ja kokouksen alussa 

on vielä mahdollista ehdottaa tarkennuksia sisältöön.  

 

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Lisättiin kohtaan muut asiat Kati Virtasen mahdolliset sporttimerkonomitutkinnon 

harjoitteluun liittyvät tehtävät ja hänen osallistumisensa hallituksen kokouksiin sekä 

sopiminen eri avainten hallintaoikeuksista. Erityisesti yu-kentän varastokopin avaintilanne 

on sekava ja vaatii toimenpiteitä. 

 

5. Kevätkokousasiat 
Kevätkokous pidetään ma 31.8. klo 18.30 Hirvihaaran kuntomajalla. Sitä ennen on 

hallituksen kokous klo 17.30. 

 

Kokouskutsun jakaminen: kutsu tulee Mäntsälän uutiset -lehteen, jonka virallinen 

ilmestymispäivä on ke 19.8. MU:n sivuille nettiin kutsu myös etusivulle. Kristiina Mäkinen 

hoitaa nämä. Jokainen jaosto välittää kutsua eteenpäin – pj laittaa kutsun nimenhuudon 

kautta sekä jaostojen puheenjohtajien kautta. Helena Salmi päivittää asian fb-sivuille. 

  

Toimintakertomus: Meri Vikstedt muokkaa vielä toimintakertomusta pyöräilyn ja hiihdon 

sekä alkutekstin osalta ja Toni Karlsson hoitaa ampujien toimintakertomuksen Merille. 



Tilinpäätös: ensimmäiseen hallitukselle lähetettyyn tuloslaskelmaversioon liittyneisiin 

kysymyksiin on vastattu ja pienet tarkistukset tehty. Kokouspäivänä tullut 

tilinpäätösaineisto ei ollut täydellinen, vaan osa tasekirjakokonaisuudesta puuttui. Hallitus 

ei siksi päässyt allekirjoittamaan tilinpäätöstä. Pj tiedustelee asiaa seurasihteeriltä ja 

ilmoittaa hallituksen varsinaisille jäsenille, milloin tilinpäätöksen voi tulla allekirjoittamaan 

toimistolle. 

 

Kevätkokouksessa palkittavat: 

Vain suunnistus- ja yleisurheilujaostolta oli tullut ehdotuksia palkittavista urheilijoista. 

Keskustelun jälkeen päädyttiin jakamaan tunnustuksia seuraavasti: 

Vuoden urheilija: Lauri Mäkinen 

Vuoden aikuisurheilija: Heikki Saarinen 

Puheenjohtajan pytty: Marianne Salmi 

Vuoden nuori urheilija: Silja Niemi 

Lupaava nuori: Anni Pakkanen 

Vuoden joukkue: T13 KLL-maastojuoksujoukkue 

Vuoden valmentaja/ohjaaja: Silja Seppänen 

Kiertopalkinnot toimitetaan suoraan Westermarkille ja pj yhdessä Kristiina Mäkisen kanssa 

hoitaa muita pystejä ja kaiverrusasiaa. 

 

6. Talouskatsaus 
VismaDueton kautta on nyt lähtenyt edellisvuosien saatavien muistutuslaskuja ja noin 

10000,- edestä laskuja on selvitetty. Tästä noin kolmannes on alaskirjauksia ja loppuosa 

maksettuja laskuja.  

Vuoden 2020 karhuamisiin ryhdytään 1.9, mutta rahastonhoitajan mukaan tilanne tuntuu 

aika hyvälle; ihmiset ovat alkaneet jo sopia maksuasioitaan.  

Esimerkiksi tilinpäätöksen liitteessä esiintyvä sana ”perinnässä” tarkoittaa siis, että laskutus 

on annettu VismaDueton hoidettavaksi. Ensin tulee kaksi huomautuslaskua ja sitten ns. 

perintälasku (aina aikuisen nimellä), joka ei kuitenkaan vielä ole oikeustoimenpiteitä tai 

maksuhäiriömerkintöjä aiheuttava tapahtuma. Vasta tämän jälkeen mietitään uudelleen, 

miten asian kanssa jatketaan. 

 

7. Tehtävänjakoa 
Seurasihteerin tehtävien uudelleenjaosta sovittiin toistaiseksi seuraavaa: 

Nimenhuudon pääkäyttäjä pj Sari Alaluusua 

Sporttisaitin pääkäyttäjätunnukset Kristiina Mäkinen 

Koko seuran facebookin pääkäyttäjä Timo Kaljunen 

toimisto@mantsalanurheilijat -sähköpostin tunnukset pj Sari Alaluusua 

 

Instagramin tarpeellisuudesta/toimivuudesta keskusteltiin ja mietittiin, kuka olisi sopiva 

vastuunottaja. Muista tehtävistä sovitaan erikseen myöhemmin.  

 

 



8. Muut asiat 
Harrastemessut: Mäntsälän harrastemessutapahtuma 22.8. on edelleen vireillä. Todettiin, 

että MU näkyy ilmoittautuneiden joukossa. Paikalle tuleminen ei maksa, mutta peruutus 

täytyy tehdä viikkoa aiemmin, jos ei tulekaan. Muutoin esittelypaikan varauksesta 

laskutetaan 50,-. Päätettiin, että suunnitellaan edelleen osallistumista, vaikka 

osallistujalista näyttää vielä tyngältä. Paikalla suunnitellaan olevan kesätyöntekijöitä Timo 

Kaljusen kanssa. Esitepohja etsitään toimiston koneelta ja päivitetään. Messuja seuraava 

viikko on harrasteviikko, ja sen aikana on tarkoitus järjestää harrastuskokeiluja, joita 

mainostetaan messuilla.   

 

Jäsenten liittyminen kotisivujen kautta: pj ja rahastonhoitaja ovat tutustuneet asiaan ja 

tuntevat jäsenrekisteriasiaa nyt hiukan paremmin. Todettiin, että ilmoittautuneiden 

tsekkaus määräajoin on hyvä ottaa käyttöön ja sääntöjen mukaisesti uudet jäsenet 

hyväksytään seuraan hallituksen kokouksissa. Todettiin myös, että osa uusista seuralaisista 

liittyy muuta kautta, joten jäsenrekisteri ei ole täydellinen. Myöskään kyläseurojen osalta 

jäsenrekisterit eivät oletettavasti ole aukottomia. Jäätiin miettimään, miten asiaa voisi 

kehittää. 

 

Siirrettiin jaostojen kuulumiset seuraavaan kokoukseen. 

 

Toimistolle palautunut seurasihteerin lähdön myötä kannettava tietokone, jota pyritään 

myös säilyttämään pääasiallisesti toimistolla, kaksi puhelinta, leivontakone, pöytäliinoja 

kuntomajalta sekä seurasihteerin avaimet.  

 

Todettiin, että vielä ei osattu muotoilla sporttimerkonomitutkinnon työharjoittelua MU:ssa 

tekevälle Kati Virtaselle selkeitä hallinnollisia tehtäviä, mutta asiaan palataan seuraavassa 

kokouksessa.  

 

Pj on yhteydessä jaostojen puheenjohtajiin, jotta saataisi aikaan palaveri, jossa kuultaisi 

jaostojen ajatuksia seuran nykytilasta ja kehittämisestä. Mitä haluamme tulevaisuudelta? 

Myös hallitus on tarkoitus kutsua mukaan keskusteluun. 

 

9. Seuraava kokous 
Seuraava hallituksen kokous on ma 14.9. klo 18.30 toimistolla.  

 

10. Kokouksen päättäminen 
Pj päätti kokouksen klo 22.40. 

 

Sari Alaluusua, pj 

Pöytäkirja tarkistettu 6.8.2020 

 

Saara Hyrk-Bernard   Markku Laine 


