
Mäntsälän Urheilijat ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 15 / 2020 

Aika: Maanantai 30.11.2020 kello 19.35 

Paikka: MU:n toimisto ja Meets 

 

1. Kokouksen avaus 
 

Pj Sari Alaluusua avasi kokouksen 19.35. 

 

2. Läsnäolo 
 

Paikalla toimistossa: Sari Alaluusua, Heikki Saarinen, Meri Vikstedt, Harry Eenola ja Kristiina 

Mäkinen. Meets-yhteydellä: Helena Salmi, sekä Ville Hellman (jalkapallo) ja Nilla Ahde 

(hiihto). 

 

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Sihteeri Kristiina Mäkinen. Pöytäkirjan tarkastajat Meri Vikstedt ja Heikki Saarinen.  

 

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 

Pj Sari Alaluusua esitteli asialistan, joka koski loppuvuoden sekä ensi vuoden 

taloudenhoitoa ja yleisurheilujaostolle projekteja tehneen sporttimerkonomiharjoittelija 

Kati Virtasen toimenkuvan muutosta.  

 

5. Tilitoimistojenn kilpailutuksen tilanne 
 

Jatkettiin tilitoimistokilpailutuksen käsittelyä. Edellisessä kokouksessa oli hyväksytty 

jatkoon kolme paikallista toimijaa, joista lyhyt kuvailu seuraavana: 

 

Tilitoimisto Rantalainen teki tarjouksen, joka ensin vaikutti kohtuuttoman hintaiselta (alvin 

kanssa yli 12000 € vuodessa), mutta tarkemmin tutkittua kävi ilmi, että tarjous pohjautui 

tarkempiin tietoihin seuran taloudesta kuin muille toimijoille mennyt pyyntö. Rantalaisen 

toimisto käyttää Fivaldi-ohjelmaa, joka on tuttu myös MU:ssa. Fivaldi-ohjelman miinuspuoli 

on, että siitä kertyy tilitoimiston kulujen lisäksi noin 4000 € kuluerä vuodessa. 

 

Administerilta pyydettiin uusi, vertailukelpoinen tarjous, joka alvin kanssa nousi noin 11500 

euroon. Administerilla on oma kirjanpito-ohjelma, joten käytön kokonaishintaa halventaisi 

se, että seuran ei tarvitse enää maksaa Fivaldi-ohjelmasta. Toisaalta Administerin oman 

ohjelman käytön opettelu nostaa kynnystä aloittaa yhteistyö tämän toimijan kanssa. 



 

Uudenmaan Yritystilipalvelu on koko kilpailutuksen ajan suositellut, että yhteistyö 

aloitettaisi tuntitaksalla, jotta seura ei joutuisi maksamaan väärin mitoitettua 

kuukausisummaa tehdystä työstä. Toimija ei siksi antanut uutta vastausta, kun seura pyysi 

tarjousta pohjautuen uusiin käyttölukuihin. Yritystilipalvelun tuntitaksa (65 €) vaikuttaa 

varsin maltilliselta. Käytössä on Fivaldi, joten kuluja tulee myös tämän ohjelman käytöstä. 

 

Meri Vikstedt lupasi vertailla vielä kaikkien toimijoiden tuntitaksoja, ja tilitoimiston 

valinnasta on tarkoitus tehdä päätös sähköpostikokouksessa tämän viikon aikana.  

 

6. Kati Virtasen työnkuvan tarkennus 
 

Kati Virtasella on työsopimus yleisurheilujaoston kanssa tehtävistä töistä. Hän on ollut 

mukana erilaisissa yleisurheilujaoston projekteissa liikuttamassa lapsia ja nuoria. Nyt hän 

opiskelee sporttimerkonomitutkintoa suorittaen tähän liittyviä harjoitteluprojekteja 

MU:ssa. Koska Kati on tehnyt tunteja myös yu-jaoston ulkopuolella, on ajankohtaista 

kirjoittaa työsopimus uudelleen ja rajata, mitkä tehtävät ovat osa opiskelua ja mitkä 

tehtävät Kati tekee seurassa palkallisena työntekijänä. Sari ja Kati tapaavat tiistaiaamuna. 

 

Seuran taloudenhoidossa on ollut ongelmia, ja koska Kati Virtanen on koulutukseltaan 

tradenomi, kokous valtuutti puheenjohtajan keskustelemaan Katin kanssa hänen 

mahdollisuuksistaan toimia toistaiseksi seuran rahastonhoitajana. Jos keskustelu johtaa 

tuloksiin, kokous valtuutti puheenjohtaja Sari Alaluusuan yksin allekirjoittamaan seuran 

pankkitilien käyttöoikeuden muutoksen, niin että Kati Virtanen saa tilinkäyttöoikeuden 

seuran molempiin tileihin. Samalla nykyinen rahastonhoitaja vapautetaan tehtävistään. 

 

Pöytäkirjanotteen mukaan liitetään vanhan ja uuden käyttöoikeudenhaltijan tarpeelliset 

henkilötiedot.  

 

7. Muita asioita 
 

Kunnan koronaerityisavustus 5300 € on tullut seuran tilille.  

 

Trimtexin sopimuksen mahdollinen sponsoriraha MU:lle tulee tarkistaa. 

 

 

8. Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous on sähköpostikokous kuluvalla viikolla koskien tilitoimiston 

valintaa.  

 

Maanantaille 14.12. suunniteltu perinteinen puurokokous pidetään pandemiatilanteen 

takia etänä. Säätiön edustajilta kysytään halukkuutta osallistua kokouksen jälkiosaan. 



 

9. Kokouksen päättäminen 
 

Pj päätti kokouksen klo 21.07. 

 

 

 

 

Sari Alaluusua, pj 

 

Pöytäkirja tarkistettu 1.12.2020 

 

 

Heikki Saarinen   Meri Vikstedt 


