
Mäntsälän Urheilijat ry 

Hallituksen kokous 1/2021 

Aika: Maanantai 11.1.2021 kello 19:00 

Paikka: Seuran toimisto ja GoogleMeet -yhteys 

  

1. Kokouksen avaus 

Pj Sari Alaluusua avasi kokouksen klo 19.00 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 

 

2. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin kokoukselle sihteeriksi Kristiina Mäkinen. Pöytäkirjan tarkastajat ovat Helena Salmi ja Jaana 

Martikainen. 

 

3. Läsnä 

Toimistolla: Sari Alaluusua, Jaana Martikainen, Heikki Maanela. Etäyhteydellä: Arto Uusi-Simola, 

Eero Markkanen, Helena Salmi, Kristiina Mäkinen, Markku Laine, Olli Pakkanen, Timo Kaljunen, 

Vesa Räsänen (poistui 20.17). Pirjo Keltti (Futuuri) 20.07-21.53. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Pj esitti muihin asioihin seuraavia lisäyksiä: kunnan avustuksen hakeminen Futuurikerholle ja 

jäsenmaksun laskuttaminen v. 2021. 

 

5. Edellisten kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 

Pöytäkirjat 14.12. ja sähköpostikokous 22.12.; pöytäkirjat hyväksyttiin. 

 

6. Talousasiaa 

MU:n ja Uudenmaan Yritystilipalvelun sopimusehdotus on lähetetty tutustuttavaksi. Tuntitaksan 

näkymättömyys ihmetytti sopimuksessa, se tarkennetaan. Pj esitteli siirtymävaihetta ja hänet 

valtuutettiin hoitamaan toimeksiantosopimusta eteenpäin.  

 

7. Seura-assistentin työaika ja toimiston aukiolo 

Jaana Martikainen on saatu toistaiseksi puoleksi vuodeksi palkkatuella palkatuksi seura-

assistentiksi. Työaika 20h/viikko. Jaanan hallituksessa ololle ei nähty esteitä, tarpeen tullen hän 

jäävää itsensä. Jaana pitää kirjaa viikkotunneista. 

Alkuun työtehtävistä tärkein on toimiston järjestely, ja koronan hellittäessä mukaan tulee myös 

tapahtumajärjestelyitä. 

Toimiston aukioloajat ovat ti 14-19 ja to 15-20, myös sovittavissa puhelimitse. 

Jaostoja kehotetaan käymään toimistolla olevat varusteet läpi Jaanan kanssa ja miettimään, mitä 

niistä säilytetään. 

Kristiina Mäkinen hoitaa nettisivujen muokkaustunnukset Jaanalle. 

 



8. Uuden hallituksen järjestäytyminen 

Valittiin sihteeriksi Kristiina Mäkinen. Rahastonhoitajaksi päätettiin kysyä Kati Virtasta toistaiseksi. 

Timo Kaljunen lupautui rahastonhoitajan varahenkilöksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Markku 

Laine. 

Keskusteltiin hallituksen varajäsenten roolista hallituksessa. Varajäsenten rooli on tärkeä, ja heidän 

on hyvä tietää ajoissa, jos heitä tarvitaan kokouksessa. Toivotaan, että hallituksen jäsenet 

ilmoittavat whatsapp-ryhmään viikkoa aiemmin esteestä, jotta varajäsen saadaan paikalle. 

Varajäsenet ovat tervetulleita kokoukseen joka tapauksessa.  

 

9. Hallituksen kokouspäivät 2021 

Maanantaisin klo 19 

11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 3.5. ja 7.6. 

 

10. Muut asiat: 

Päivitettiin nettisivujen pandemiatiedote olemaan voimassa toistaiseksi. 

 

Futuurikerhon avustuksen hakeminen kunnalta v. 2021 on muuttunut. Ennen Futuurikerholle on 

myönnetty sovittu tukisumma (4000,-) erillisen sopimuksen perusteella. Nyt rahoja tulee anoa 

yleisten avustusten kautta, kansalaistoiminnan avustuksista, ja rahat kotiutetaan kuittien avulla. 

Pirjo Keltti selvittelee kunnan kanssa, miten avustushakemuksen kanssa tulee toimia ja on 

yhteydessä Sariin. 

 

Seuran jäsenmaksun perintä puhutti. Sovittiin, että jaostot laskuttavat omat jaostolaisensa ja 

jäsenmaksun eräpäivä on pääsääntöisesti 31.1.2021.  

 

11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään ma 8.2.2021 klo 19.  

 

12. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 22.00. 

 

Vakuudeksi 

Mäntsälässä 11.1.2021 

 

Sari Alaluusua, puheenjohtaja  Kristiina Mäkinen, sihteeri 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa. 

 

 

Helena Salmi    Jaana Martikainen 


