
Mäntsälän Urheilijat ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 12 / 2020 

Aika: Maanantai 19.10.2020 kello 18.30 

Paikka: MU:n toimisto ja Meets 

 

1. Kokouksen avaus 
Pj Sari Alaluusua avasi kokouksen 18.40. 

 

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

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

Meets-yhteydellä: Timo Kaljunen, Saara Hyrk-Bernard sekä Pirjo Keltti (futuurikerho). 

 

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. Talouskatsaus 
Kirjataan, että laskujen tiliöinneissä on puutteita eikä laskujen maksuaikataulu tällä 

hetkellä aina toimi. Rahastonhoitaja on luvannut palata toimiin marraskuun alusta.  

 

Yksi ongelma on laskujen saapuminen liian monen kanavan kautta ja paperisina tai e-

laskuina sen sijaan, että ne tulisivat sähköisinä laskut-sähköpostiin. Laskujen skannaaminen 

vie yllättävästi aikaa. Pj on skannannut niitä ja vastedes myös sporttimerkonomi-

harjoittelija Kati Virtasta voisi käyttää tähän tehtävään sekä rahastonhoitajan apuna 

muutenkin. Hän tarvitsee kuitenkin ensin perehdytyksen työhön rahastonhoitajalta.  

 

Laskut on saatava maksuun ajallaan. Tämän onnistumiseksi kaikkien ostolaskuja 

käsittelevien on toimittava viivyttelemättä laskun saavuttua, koska hyväksymiskierroskin 

vie aikaa. Vuoden 2020 aikana tulleet viivästyskulut kirjataan hallitukselle tiedoksi laskujen 

mapituksen yhteydessä.  
 

Alustavat tarjouspyynnöt seuran maksuliikenteen ja tilien hoidosta ovat lähteneet viidelle 

paikalliselle tilitoimistolle (Rantalainen, TNM-consulting, Administer Mäntsälä, Tili Laine ja 



Uudenmaan yritystilipalvelu). Pj yhdessä Teemu Juopperin kanssa on hoitanut asiaa. 

Vastausaikaa on tämän kuun loppuun. 

 

7. Yhteisten kulujen jakoperusteet 
Kahden vuoden takaisesta pöytäkirjasta selvisivät v. 2019 alusta voimassa olleet yhteisten 

kulujen jakoperusteet, joita päivitimme vastaamaan paremmin toiminnassa olevien 

jaostojen resursseja jakamalla ylimääräisen prosentin kullekin jaostolle sekä loput 

hallinnolle. 

Kirjataan uudet ehdotetut prosentit v. 2021 alusta:  

Hallinto 9% 

Ammunta, hiihto, suunnistus, yleisurheilu 6% 

Jalkapallo 61% 

Futuuri, harrastelentopallo ja harrastekoripallo 2% 

 

8. Muut asiat 
Pandemiatilannetta seurataan edelleen ja mm. Keusotelta on tullut uusia ohjeistuksia. 

Päätimme julkaista seuran nettisivuilla seuraavan tiedotteen: 

”MU edellyttää huoltajilta ja katsojilta maskin käyttöä sisätiloissa ja suosittelee vahvasti 

maskin käyttöä myös ohjaajille. Tilanteen mukainen harkinta on sallittua. 

Seuraamme lajiliittojen ohjeistuksia ja tilanteen kehittymistä.” 

  

Jaana Martikaisen työllistyminen työvoimatoimiston ja kunnan tuella seuran toimiston 

päivystäjäksi sekä töiden aloitusajankohta varmistuu lähiaikoina.  

 

Syyskokous lähenee ja hallituksen erovuoroisista jäsenistä Timo Kaljunen, Heikki Saarinen 

ja Meri Vikstedt eivät halua jatkaa hallituksessa. Sari tarkistaa myös muiden erovuoroisten 

tilanteen. Uusia jäseniä hallitukseen siis tarvitaan, koska säännöissä hallituksen 

kokoonpanolle (10 ja pj) ei ole annettu joustonvaraa.  

 

9. Seuraava kokous 
Seuraava hallituksen kokous on ma 2.11. klo 18.30 toimistolla.  

 

10. Kokouksen päättäminen 
Pj päätti kokouksen klo 20.40. 

 

 

 

Sari Alaluusua, pj 

 

Pöytäkirja tarkistettu 20.10.2020 

Heikki Saarinen   Meri Vikstedt 


