
Mäntsälän Urheilijat ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 2 / 2021 

Aika: maanantai 8.2.2021 kello 19 

Paikka: Google Meet 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Pj avasi kokouksen klo 19.00. 

 

2. Läsnäolo 

 

Etäyhteydellä Sari Alaluusua, Jaana Martikainen, Kristiina Mäkinen, Arto Uusi-Simola, Markku Laine, 

Heikki Maanela, Helena Salmi, Olli Pakkanen ja Timo Kaljunen (vj) 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Maanela ja Jaana Martikainen. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Pöytäkirja on lähetetty esityslistan mukana ja se hyväksyttiin. 

 

5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Lisäyksiä muihin asioihin: OP:n kesäduuni, jp-jaoston ehdotukset: edellisvuosien tuloksen 

näkyminen, seuran jäsenmaksun laskutus, Katin tuntikirjaukset, toimistolla majailevat kyltit. 

 

6. Talousasiaa 

 

Yhteistyö Uudenmaan Yritystilipalvelun kanssa lähtenyt hyvin liikkeelle. Skannauksien kanssa pitää 

edelleen olla ajoissa liikkeellä, jotta huomautuskuluista päästään eroon.  

Saamisia on niin viime vuodelta kuin vielä edeltäviltäkin. Ennen virallisten maksuhuomautusten 

lähettämistä täytyy jaostojen käydä läpi omat saamisensa, jotta turhia maksuja ei peritä.  

 

Päätettiin, että jaostot käyvät läpi Fivaldissa tekemänsä laskut ja informoivat asianosaisia 

maksamattomista laskuista sekä tekevät hyvityslaskut niistä laskuista, joita ei ole tarkoitus periä. 

Tämä tehdään 28.2. mennessä. Ampumajaoston laskutusasiat voidaan hoitaa myös Katin 

avustuksella ja ampumajaosto vastaa Katin palkasta tältä osin.  

 

Jäsenmaksun laskutuksesta sovittiin, että jalkapallojaosto laskuttaa jäsenmaksut emoseuraan 

maksunsa maksavilta ja muut jaostot välttävät perimästä tuplamaksuja emoseuraan kuuluvilta.  



Sari hoitaa, että Kati sopii UYTP:n kanssa, kuka siirtää edellisvuosien tuloksen näkyviin vuoden 2020 

tiliöinteihin.  

 

7. Kuntaan lähtevä hakemus liittyen koulutukseen ja salivuokriin 

 

Tarkistettiin kunnan avustushakemuksen tietoja. Kevään osalta moniksen kulut (ammunta, jp, yu ja 

lentis) ovat erittelemättä. Katia täytyy informoida siitä, missä suhteessa tunnit on keväällä jaettu, 

mutta tämä ei vaikuta hakemukseen vaan saadun rahan jyvitykseen. Kati ja Sari lähettävät 

hakemuksen eteenpäin. 

 

8. Urheilun huiput -rahasto 

 

Apurahaa on hakenut 31.1. mennessä 3 henkilöä: Harri Jores, Minna Henttonen ja Lauri Mäkinen. 

Kaikilla on SM-mitaleita viime vuodelta, Minna Henttosella myös maailmantilaston 1. sija (keihäs). 

Jores ja Henttonen yleisurheilevat aikuissarjoissa ja Mäkinen tarkkuussuunnistaa. Pohdittiin 

Urheilun huiput -rahaston ohjeistusta ja pyrittiin tasapuoliseen tulkintaan. Päätettiin ottaa jokaisen 

urheilijan kaksi parasta tulosta otetaan huomioon.  

Harri Jores; pronssi x 2 = 140,- 

Lauri Mäkinen; kulta ja pronssi = 220,- 

Minna Henttonen; kulta ja maailmantilaston kärki = 300,- 

Rahat saa periä kuitteja vastaan. Kululasku kuitteineen toimitetaan laskut@mantsalanurheilijat.fi.  

 

Urheilun huiput -rahaston ohjeistus herätti keskustelua ja nousi halu muokata kriteerejä enemmän 

lapsia ja nuoria huomioon ottavaksi. Helena Salmi lupautui kutsumaan koolle uudistustyöryhmän, 

joka kootaan jaostojen edustajista. Jaostojen johtoryhmän valitsevat edustajansa (1-2) työryhmään. 

 

9. Muut asiat: 

OP-tuki 2020 on mitä ilmeisimmin vielä laskuttamatta. Sari kysyy Nummelan Artolta, mitä 

joulukuussa 2019 on sovittu jatkosta ja onko siitä kirjallista sopimusta. Muutenkin uuden 

pankinjohtajan tapaaminen nähdään tärkeänä. Sari ja Olli valmistelevat käyntiä ennen seuraavaa 

kokousta. Ainakin suunnistus ja yu puoltavat sopimuksen jatkamista.  

Kesäduuni-työntekijöitä (4 kpl) toivotaan taas OP:lta. Hakuosoite: op.fi/mantsala. Jaana tekee 

hakemuksen helmikuun aikana. Lehdessä 27.1. oli ilmoitus asiasta. 

Kevätkokouksen asioita: kokousajankohta ma 10.5. klo 19, jaostojen toimintakertomukset 15.3. 

osoitteeseen toimisto@mantsalanurheilijat.fi ja samalla tehdään ehdotukset kevätkokouksessa 

palkittavista urheilijoista.  

Keskustelimme toimistolla säilytettävistä henkilötietoja sisältävistä sopimuksista ja muista 

papereista. Jaana tuhoaa vanhat paperit. Jaana tilaa seuralle ESLU:n koulutusvideon asiasta. 

Helena Salmi toivoi seuran työntekijöiden toimintaa avoimemmaksi ja pyysi saada nähtäväksi Kati 

Virtasen tuntilistat. Tunnit ja työtehtävät tähän mennessä löytyvät Sarin sähköposteista. On sovittu, 

että tästä eteenpäin sekä Jaana että Kati täyttävät viikkotuntilistaa. Jaana voi tehdä monenlaisia 

asioita, Fivaldiin liittyvät jätetään Katille. Sari juttelee Katin kanssa työaikaseurannasta.  
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Heikki käy katsomassa lentisvuorolla to 19.30 tilannetta – onko pelaajia ja minkä ikäisiä. 

Toimistolla olevat lukuisat kyltit ovat pyöräilijöiden perua, mutta yu voi välillä hyödyntää niitä. Olli 

lupasi tsekata ja viedä tarpeelliset yu:n koppiin. 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja esityslistalle nostettavia asioita 

 

Kokous pidetään etäkokouksena ma 8.3. klo 19.  

Seuran sivujen päivitys – Kristiina Mäkinen tutustuu käyttöoikeuden haltijoihin ja esittelee ensi 

kokouksessa.  

Trimtexin sopimuksen etsiminen ja sisällön tarkistaminen – Jaana katsoo, löytyykö sopimus seuran 

koneelta. 

OP:n sopimusasian kehittyminen. 

 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 22.14 

 

 

Mäntsälässä 8.2.2021 

 

 

 

 

Sari Alaluusua, puheenjohtaja  Kristiina Mäkinen, sihteeri 

 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan 9.2.2021 

 

 

 

 

Heikki Maanela   Jaana Martikainen 


