
Mäntsälän Urheilijat ry 

Hallituksen kokous 7/2021 

Aika: Maanantai 10.5.2021 kevätkokouksen jälkeen (19:40) 

Paikka: GoogleMeet -yhteys 

 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.41. 

 

2. Läsnäolijat 

Sari Alaluusua, Markku Laine, Heikki Maanela, Jaana Martikainen, Kristiina Mäkinen, Olli Pakkanen, 

Arto Uusi-Simola, Timo Kaljunen (vj), Eero Markkanen (vj), Pirjo Keltti (Futuuri), Ville Hellman (jp). 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Olli Pakkanen ja Arto Uusi-Simola. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.  

 

5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. 

 

6. Rahastonhoitajan valinta 

Puheenjohtaja esitteli kertauksena seuran työntekijätilannetta. Kati Virtanen on toiminut 

rahastonhoitajana alkuvuoden ajan. Jaana Martikainen on ollut toimistolla seuran monenlaisia 

juoksevia asioita hoitamassa ja hänen ensimmäinen työsopimuskautensa päättyy kesäkuun 

loppuun. Kati on sanonut itsensä irti ja on töissä 14.5. asti. Jaana on halukas jatkamaan seurassa 

toisen puolivuotisjakson. Nilla Ahde on esittänyt, että voisi tehdä kotoa käsin Katin tehtäviä sekä 

esim. seuran nettisivujen päivittämistä ja projektiluontoisia tehtäviä. 

 

Kokous keskusteli tilanteesta ja päätti seuraavaa. Jaanan halutaan ehdottomasti jatkavan seuran 

palkkalistoilla. Sari käy Nillan kanssa pikaisesti jatkokeskusteluja hänen tarjouksestaan. Sari 

valtuutetaan sopimaan Nillan kanssa 4 kk koeajasta seuran rahastonhoitajana sekä muissa 

sovittavissa tehtävissä.  

 

Pj Sari Alaluusua valtuutetaan yksin muuttamaan seuran pankkitilien käyttöoikeuksia seuraavasti: 

Kati Virtasen käyttöoikeudet lopetetaan ja ne siirretään uudelle rahastonhoitajalle Nilla Ahteelle. 

Pöytäkirjanotteen mukaan liitetään vanhan ja uuden käyttöoikeudenhaltijan tarpeelliset 

henkilötiedot.  

 

 



7. MU:n tukisäätiön avustushakemus 

Kristiina esitteli jaostojen ilmoittamia toimintaa kuvaavia lukuja vuodelta 2020 ja taulukon kaavan 

mukaisesti laskettujen loppusummien perusteella päätettiin hakea tukea MU:n tukisäätiöltä.  

 

8. Seuran projekteista palkitseminen 

Todettiin, että OKM-tukiselvityksen tekijöiden palkkion jakamisesta ei tarvitse enää hallituksessa 

keskustella, koska tuen jakaminen kävi sopuisasti. Asianosaisia pyydetään toimittamaan palkkion 

maksamiseen tarvittavat tiedot puheenjohtajalle. 

 

9. Kunnan avustuksen jakoperusteet 

Kunnalta haettiin koulutusmenoja ja tilavuokria v. 2020 perusteella. Kaikkia koulutuksia ei 

hyväksiluettu avustusta jaettaessa ja siitä johtuen aiempi tuen jyvitys jaostoittain ei ollut 

oikeudenmukainen. Nyt on selvitetty, mitkä koulutukset oli jätetty avustuksen ulkopuolelle. 

Hyväksyttiin uudelleen lasketut jakoperusteet.  

 

10. Muut asiat 

Ei muita asioita 

 

11. Seuraava kokous 

Kesäkuun kokous pidetään 7.6. klo 18:00. Kokouspaikka selviää lähempänä, kun nähdään, mitä 

rajoitukset sallivat. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 21.01. 

 

Vakuudeksi 

 

 

Sari Alaluusua, pj   Kristiina Mäkinen, siht. 

 

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme sen tänään tarkistaneet ja todenneet 

kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

Arto Uusi-Simola   Olli Pakkanen 


