
Mäntsälän Urheilijat ry Pöytäkirja 8/2020 

8.7. 2020 

Hallitus 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2020 

 

Aika          Keskiviikko 8.7.2020 klo 18.00 alkaen 

 

Paikka      Mäntsälän Urheilijoiden toimisto, Mäntsälä 

 

Käsiteltävät asiat 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10 

 

2. Läsnäolo 

Sari Alaluusua, puheenjohtaja 

Nilla Ahde, sihteeri (etänä)  

Heikki Saarinen (j)  

Markku Laine (j)  

Meri Vikstedt (j)  

Jaana Martikainen (j)  

Helena Salmi 

Jyri Ilomaa (j) (etänä)  

Pirjo Keltti (etänä) 

Minna Hirvonen (j) (etänä)  

 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.  

 

3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Päätös: Kokouksen 8/2020 asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.  

 

4. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Päätös: Kokouksen 8/2020 sihteeriksi valittiin Nilla Ahde ja pöytäkirja tarkastajiksi 

Meri Vikstedt ja Helena Salmi.  

 

5. Seurasihteerin irtisanoutuminen 

 

Esitys: Seurasihteeri on torstaina 2.7. irtisanoutunut seurasihteerin työstä. 

Seurasihteerin irtisanomisaika on 1kk. Seurasihteeri on ehdottanut tekevänsä töitä 

16.7. saakka ja pitävänsä sen jälkeen lomaa 17.-2.8. välisen ajan.  

 

Päätös: Hallitus edellyttää, että seurasihteerin jäädessä lomalle kaikki pyydetyt 

työtehtävät on saatu päätökseen. Puheenjohtaja ohjeistaa seurasihteerille tehtävät, 

jotka hänen tulee hoitaa.  

 



Esitys: Talousasioiden hoidon päävastuu siirrettäisiin rahastonhoitaja Minna 

Hirvoselle seurasihteerin jäätyä pois.  

 

Päätös: Hallitus valtuuttaa rahastonhoitaja Minna Hirvosen vastaamaan seuran 

taloudenhoidosta kokonaisvaltaisesti seurasihteerin jäätyä pois. Valtuutus on 

voimassa toistaiseksi. 

 

Esitys: Toimiston aukioloajat ja niiden tarve tule miettiä uudelleen.  

 

Päätös: Hallitus päätti, että toimisto on heinäkuussa kiinni, mutta puheenjohtaja tulee 

tarvittaessa avaamaan oven. Jaostojen puheenjohtajille ja joukkueiden johtajille 

tullaan lähettämään sähköpostikysely, jonka avulla selvitetään toimiston aukiolo 

tarvetta. Kyselyn tulokset käydään läpi 3.8.2020 hallituksen kokouksessa. 

 

Hallitus edellyttää seurasihteeriltä seuraavien asioiden hoitamista: 

*Tilinpäätöksen tekeminen (ensisijainen tehtävä) 

*Rahastonhoitaja Minna Hirvosen perehdyttäminen talousasioihin 

*Seuraavien asioiden läpikäynti puheenjohtajan kanssa: 

-Käyttöoikeudet (mm. Taso, Nimenhuuto, nettisivut, sosiaalinenmedia, verkkopankki)  

-Vuosikello (koko seuran ajantasainen)  

-Avaimet (kulkuluvat, avainten määrä koko seurassa ja omien avainten palautus)  

-Puhelimet ja läppärit, sekä niihin kuuluvat johdot ja muut tarvikkeet, jotka työnantaja 

on maksanut (palautus ja salasanat/käyttäjätunnukset)  

-Ajankäyttö h/vkossa/työtehtävä 

-Kansiot (fyysiset ja sähköiset, sekä tieto siitä mistä mitäkin löytyy)  

-Kuntomajan tavara inventaario (listaus kuntomajalla olleesta MU:n omaisuudesta)  

-Viralliset tahot (yhteystiedot ja sopimukset/käytänteet)  

-Sähköposti (toimisto@mantsalanurheilijat.fi) 

 

6. Talouskatsaus 

 

Esitys: Visma Duettoon ollaan yhteydessä ja perintään liittyviä toimenpiteitä 

tarkennetaan.  

 

Päätös: Rahastonhoitaja Minna Hirvonen on yhteydessä Visma Duettoon. 

 

Esitys: Otetaan selvää tilitoimistoista ja niiden kustannuksista.  

 

Päätös: Elokuun aikana rahastonhoitaja ja puheenjohtaja laativat tarjouspyynnön ja 

lähettävät sen eri tilitoimistoihin. 

 

7. a) OP:n kesätyöntekijät, laskutus pankilta 

 

Esitys: OP:lle tehdään lasku kesätyöntekijöitä.  

 

Päätös: Puheenjohtaja pyytää seurasihteeriltä laskutus pohjan ja tekee sen 

perusteella OP:lle laskun.  

 



b) Tiedoksi: Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt jalkapallojaostolle 2000€ 

Korona-tuen hakemuksen mukaisesti.  

 

c) Seurasihteeri muistaminen 

 

Esitys: Seurasihteeriä muistetaan lahjalla ja kukilla.  

 

Päätös: Puheenjohtaja hankkii seurasihteerille 100€ lahjakortin K-ryhmään, 

kukkakimpun ja kortin. 

 

d) MU:lle tulevat yhteiset avustukset 

 

Esitys: Koko seuraa koskevat avustukset tulisi käsitellä tapauskohtaisesti ja kiinteät 

jakoperustaiset taulukoinnit unohtaa.  

 

Päätös: Koko seuran saamat yleiset avustukset tullaan jatkossa tarkastamaan 

tapauskohtaisesti, ja ne tullaan suhteuttamaan kunkin jaoston todellisia kuluja ja 

tarpeita vastaaviksi. 

 

e) Tiedoksi: Hiihtojaosto tarjoaa elokuusta lähtien kolme kertaa viikossa 

maksuttomia treenejä kaikille MU:n jäsenille ikähaarukassa 10-16v. Treenien 

sisällöstä ja aikataulusta tarkemmin erikseen tulevalla sähköpostilla.  

 

8. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 3.8.2020 klo 18.30 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

Sari Alaluusua                                                 Nilla Ahde 

Mäntsälän Urheilijat ry                                    Mäntsälän Urheilijat ry  

Puheenjohtaja                                                 Sihteeri 

 

 

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua 

vastaavaksi.  

 

 

 

 

Meri Vikstedt                                             Helena Salmi   

 

 

 


