
Mäntsälän Urheilijat ry 

Hallituksen kokous 6/2021 

Aika: Maanantai 3.5.2021 kello 19:00 

Paikka: GoogleMeet -yhteys 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.03. 

 

2. Läsnäolijat 

Sari Alaluusua, Markku Laine, Heikki Maanela, Jaana Martikainen, Kristiina Mäkinen, Timo Kaljunen 

(vj), Pirjo Keltti (Futuuri), Olli Pakkanen (19.30-), Saara Hyrk-Bernard (19.37-noin 21), Nilla Ahde 

(hiihto klo 19.15-). 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Martikainen ja Markku Laine. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.  

 

5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. 

 

6. Kevätkokousasiat 

Tilinpäätöksen hyväksyminen. Todettiin, että vuosi oli rutkasti ylijäämäinen, mikä kertoo vuoden 

erikoisesta luonteesta – korona ja seurasihteerin lomautus näkyvät kulujen vähenemisenä, eivätkä 

tuotot vähentyneet yhtä paljoa kuin pelättiin. Mukana roikkuvien saatavien määrää mietittiin ja 

asiaan palataan myöhemmissä kokouksissa.  

 

Toimintakertomuksen hyväksyminen. Käytiin läpi muutamia kohtia ja hyväksyttiin 

toimintakertomus.  

 

Kevätkokous ensi maanantaina 10.5. Jaana ja Sari ovat toimistolla ja palkitsevat urheilijat 

kokouksen aluksi klo 19. Kristiina toimittaa meriittilistan palkittavista. Jaostoja pyydetään 

informoimaan omia jäseniään, jotta saadaan kokoukseen hallituksen ulkopuolisia osallistujia.  

 

7. Koko seuran projekteista palkitseminen 

Työryhmä Nilla, Pirjo, Olli ja Timo on pohtinut vapaaehtoisten palkitsemista isoista projekteista. 

Nilla ja Pirjo kertoivat työryhmän ajatuksista. Palkkion voisi kuitata itselleen tai nimetä jollekin 

jaostoista tai futisjaostossa jalkapallojoukkueista. Ehdotus koettiin hyväksi, ja siihen palataan 

seuraavassa kokouksessa. Todettiin, että MU ei näytä saaneen seuratukea tänä vuonna, joten 

toimijoita tulevaisuudessa tarvitaan. Jaana muistutti, että tietosuojalomake pitää allekirjoittaa 

ennen projekteja.  



 

OKM-tukia setvineelle ryhmälle ehdotettiin em. tyylistä palkkiota tehdystä työstä ja se hyväksyttiin. 

Ryhmä jakaa summan keskenään sopimallaan tavalla.  

 

8. Muut asiat 

8.1. MU 75 -tapahtumat 

Jalkapallo-ottelun tilanne: Poliisille mennyt lupa-anomus, 30€. Tiistain jalkapallon joryssä 

selviää muita kuulumisia.  

Haastattelujen tilanne: ainakin Tomi Westermark on valmis haastatteluun. Jaostot miettivät 

ehdokkaita. Suvilta tuli kysymys, voiko haastateltaville antaa jonkin MU-muiston. Asiaa 

puollettiin ja ehdotettiin muistoksi MU-pyyhettä.  

8.2. Pandemiatilanne 

Tartuntojen määrät ovat laskeneet ja tilanne näyttää sikäli mukavalle. Ulkoharjoituksia on 

aloitettu.  Jalkapallokoulu alkoi peräti 107 lapsen voimalla. Omatoimirastit ovat olleet suosittuja 

ja koululuokat ovat myös hyödyntäneet rasteja. Perheiden aloitusrasteilla on käynyt 

toistakymmentä innostunutta lasta.  Yleisurheilu on siirtynyt ulkoharjoituksiin kentälle. Yu-

koulun ilmoittautuminen on avattu.  

8.3. Kunnan salivuoro- ja koulutustuki 

Kati teki jakoehdotuksen kunnalta saadun tuen jakamisesta. Tarkasteltiin ehdotusta ja 

todettiin, että koulutustukien jakamista pitäisi vielä miettiä tarkemmin. 

8.4. Katin ja Jaanan jatkosuunnitelmat 

Jaanan työsopimus on 30.6. asti. Jatko on epävarmaa. Hankitaan sähköpöytä toimistolle työtä 

helpottamaan. 

Kati on tänään ilmoittanut, että hän on saamassa kokoaikaisen työpaikan muualta ja luopuu 

rahastonhoitajan pestistä toukokuun aikana. Mm. tämän takia tarvitaan pian uusi kokous, jossa 

pohditaan asiaa eteenpäin. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 21.43. Kevätkokous on 10.5. klo 19. Kokouksen jälkeen pidetään 

ylimääräinen hallituksen kokous, jossa asioina ovat mm. säätiöavustus, työntekijäasia, kunnan 

avustuksen jakoperusteet sekä projekteista palkitsemisen jatkokäsittely.  

 

Vakuudeksi 

 

 

Sari Alaluusua, pj   Kristiina Mäkinen, siht. 

 

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme sen tänään tarkistaneet ja todenneet 

kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

 

Jaana Martikainen   Markku Laine 


