
Mäntsälän Urheilijat ry 

Hallituksen kokous 4/2021 

Aika: Maanantai 12.4.2021 kello 19:00 

Paikka: GoogleMeet -yhteys 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.02. 

 

2. Pöytäkirjan tarkastajat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi vuorolistassa seuraavina olleet Arto Uusi-Simola ja Eero 

Markkanen. 

 

3. Läsnäolijat 

Sari Alaluusua, Arto Uusi-Simola, Kristiina Mäkinen, Heikki Maanela, Olli Pakkanen, Jaana 

Martikainen, Eero Markkanen (vj), Timo Kaljunen (vj), Pirjo Keltti (Futuuri 21.55 asti), Saara Hyrk-

Bernard (19.13-21.56), Nilla Ahde (hiihto klo 20-). 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan. 

 

5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: ilmoitusluontoinen asia koskien Tommi 

Vainiota, liikuntatoimen tuki 2020, sali- ja kenttävuorojen anominen kunnalta (ensi kesä ja talvi), 

GDPR-ajantasaistus, työntekijöiden tasavertaisuus ja työhyvinvointi.  

 

6. Talousasiaa 

Todettiin, että joka kokouksessa olisi hyvä olla kirjanpitokatsaus numeroina. Uudenmaan 

Yritystilipalvelusta on tullut ensimmäinen lasku (1441,50 €). Vuotta 2020 on nyt laitettu kuntoon, 

mutta hallinnon kuluja pitäisi vielä käydä läpi. Esitettiin toivomus, että jaostojen Fivaldi-käyttäjät 

kävisivät vielä läpi myös hallinnolle merkittyjä kuluja, josko sieltä joukosta löytyisi jaostojen kuluja.  

 

7. Kevätkokousasiat 

Kevätkokous pidetään 10.5. todennäköisimmin Google Meet -yhteydellä. Kutsu laitetaan 28.4. 

lehteen. Kristiina hoitaa. Kutsussa pyydetään ennakkoilmoittautumista 9.5. klo 19 mennessä seuran 

nettisivujen lomakkeella. Kristiina muotoilee lomakkeen ja hoitaa linkin jaon. 

 

Toimintasuunnitelma on hyvässä vaiheessa. Hiihdon ja koriksen sekä lentopallon osuudet 

puuttuvat.  Kun toimintakertomus on valmis, se jaetaan hallitukselle luettavaksi.  

 

Ehdotuksia palkittavista urheilijoista ei ollut tullut kovin monelta jaostolta ja lista koonti on vielä 

kesken. Kiertopalkinnot pyydetään takaisin toimistolle. Pidetään kokous 26.4. klo 20.30 koskien 

vain tätä asiaa. Kriteerit ja palkittavaehdokkaat tarvitaan etukäteen jakoon. Jaana hoitaa asian.  



 

8. Säätiöavustushakemus 

Vuosittain on saatu Mäntsälän Urheilijoiden Tukisäätiöltä avustus, joka on jaettu jaostojen kesken 

yhdessä sovittujen kriteerien perusteella. Sari selvittää Tukisäätiöltä halutun ajankohdan ja Kristiina 

hoitaa tiedotuksen jaostoille päin. Urheilun huiput -rahaston rahatilanne pitää tarkistaa. 

 

9. Muut asiat 

9.1. Eroilmoitus 

Hallituksen jäsen Helena Salmi on 5.4. ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hallitus myönsi 

Helenalle eron. Kiitämme Helenaa aktiivisesta vaikuttamisesta ja pitkäaikaisesta työstä 

Mäntsälän Urheilijoiden hyväksi.  

9.2. OKM:n seuratukiselvitykset 

Seuratukiselvitykset on palautettu ja lisäselvityspyyntöjä tai hyväksymistietoja odotellaan. 

Heräsi keskustelu siitä, miten vapaa-aikaansa siihen käyttäneitä jaostojen puheenjohtajia voisi 

huomioida, ja voisiko käytäntöä soveltaa myös mahdollisissa tulevissa työläissä projekteissa. 

Keskustelua käytiin puolesta ja vastaan ja ajatuksenvaihtoa jatketaan. Perustettiin työryhmä 

(Nilla Ahde, Pirjo Keltti, Olli Pakkanen sekä Timo Kaljunen) miettimään hallitukselle erilaisia 

ehdotuksia palkitsemisjärjestelmästä 3.5. kokoukseen mennessä. 

9.3. MU 75 tilannekatsaus 

75 h jalkapallo-ottelu to 5.8. klo 12 – su 8.8. klo 15. Tapahtuman budjetti ja logot saatettiin 

tiedoksi hallitukselle kaksi päivää sitten. Hallitus valitsi logoista ensimmäisen ja antaa Tommi 

Vainiolle mandaatin selvittää, mitä lupia tarvitaan ja mitä mahdollisuuksia on tällaisen 

tapahtuman järjestämiselle. Jaana on yhteydessä Tomppaan. Asioiden selvittyä yhteenveto 

hallitukselle. 

9.4. OP:n ja MU:n sopimus 

Uusi OP:n toimitusjohtaja Mikko Purmonen on urheilumiehiä ja ymmärsi sponsoroimisen 

tarpeen. Uusi sopimus syntyi vuosille 2020-2022 ja tukisumma pysyi 5000 € vuodessa. 

Sopimusluonnos on lähetetty hyväksyttäväksi ja laskut lähetetään hyväksymisen jälkeen. 

Laskutus seuran toimesta vuosittain kesäkuussa. 

9.5. Jäsenrekisterin ylläpito 

Helena aloitti jäsenrekisterin ajantasaistamista. Tälle työlle tarvitsisi jatkajan, mikäli Helena ei 

halua tätä tehtävää enää hoitaa. Sari kysyy asiaa Helenalta, samoin kuin halukkuutta jatkaa 

Urheilun huiput -kriteeristön uudistamisprojektiin osallistumista. 

9.6. Pandemiatilanne ja jaostojen toiminta 

Pandemiatilanne näyttää hiukan rauhoittuneen. Näillä näkymin jalkapallosarjat nuorten osalta 

ovat alkamassa toukokuun alussa ja samalla toivottavasti harjoittelutoiminta myös aikuisten 

osalta. Myös jp-koulu alkaisi 2.5. Yu-koulu on suunnitteilla kesäksi. Suunnistajat aloittavat tällä 

viikolla omatoimirastikauden ja pienen lasten suunnistusopetuksen perheittäin. Futuurikerho 

on pyörinyt helmikuun alusta alkaen. Futuuri sai kunnalta erityisavustusta 3200 € palkkioihin, 

mikä oli hiukan edellisvuosia vähemmän, koska viime vuoden palkkioita jäi koronan takia yli.  

Hiihtojaostolla oli todella hyvä talvi ja lapsia noin 50. Lapsia jäi paljon mukaan toimintaan. 

Kristiina muotoilee nettisivujen koronatiedotetta. 

9.7. Työntekijöiden tuntilistat 

Työtuntilistojen erilainen tarkkuus herätti edelleen keskustelua. Esitimme toiveen 15 min 

tarkkuudesta työajanseurannassa sekä kellonaikojen lisäämisen seurantaan. 



9.8. Kesäduuni OP:n piikkiin 

8-9 hakemusta on tullut. Hakuaikaa on 18.4. asti. Valitsijat Olli, Jaana ja Ville Hellman saivat 

valtuudet valita kesätyöntekijät, mikäli pääsevät asiasta yksimielisyyteen. Muuten 26.4. 

kokouksessa päätetään myös tästä asiasta. 

9.9. Kesän ja ensi talven salivuorojen haut 

Tällä viikolla on salivuorojen haun deadline. Jaostoja patistetaan toimittamaan omat toiveensa, 

jotta ne ehditään toimistolla laittaa järjestelmään. Koripallo- ja lentopallovuorot pidetään 

samoina.  

9.10. SVUL:in jäsenmaksu 

Maksettiin 30 € jäsenmaksu, mm. jotta ohjaajille voi hakea stipendejä ja päästään koulutuksiin. 

Toimistolta tulee sähköpostitiedotus jäsenyyteen liittyvistä mahdollisuuksista.  

9.11. Kunnan tuet 

Tuki on tullut, ja Kati tekee ehdotuksen tuen jakamisesta jaostoittain. 

9.12. Tommi Vainio 

Jalkapallojaosto on palkannut Tommi Vainion kokoaikaiseksi nuorisopäälliköksi. 

9.13. GDPR 

Tietosuojalomakkeet pitäisi hoitaa ajan tasalle. Uusien työntekijöiden pitäisi allekirjoittaa 

lomake ja vanhojen oikeuksia pitäisi poistaa. Palataan ensi kokouksessa asiaan. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 22.12. Seuraava kokous on 26.4.2021 klo 20.30 etäyhteydellä, ja siinä 

päätetään kevätkokouksessa palkittavista urheilijoista. 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

 

Sari Alaluusua, pj   Kristiina Mäkinen, siht. 

 

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme sen tänään tarkistaneet ja todenneet 

kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

 

 

Arto Uusi-Simola   Eero Markkanen 


