
Mäntsälän Urheilijat ry 

Hallituksen kokous 8/2021 

Aika: Maanantai 7.6.2021 klo 18:00 

Paikka: GoogleMeet -yhteys 

 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

 

2. Läsnäolijat 

Sari Alaluusua, Markku Laine, Heikki Maanela, Kristiina Mäkinen, Olli Pakkanen, Timo Kaljunen (vj), 

Eero Markkanen (vj), Saara Hyrk-Bernard (klo 18.15-), Nilla Ahde ja Pirjo Keltti (Futuuri). 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Kaljunen ja Markku Laine. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.  

 

5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. Muihin asioihin lisättiin harrastemessut, kunnan 

erityisavustuksen raportti, Trimtex-asiaa ja OKM:n korona-avustushakemus sekä Silmu-avustus. 

 

6. Talouskatsaus 

Tukisäätiön avustuksen jakoehdotus on lähetetty eteenpäin.  

OP:n tuki on tullut ja se jaetaan sen mukaan kuin on sovittu v. 2019 lopussa. Nilla kertoo 

tilitoimistolle jakoperusteet. 

Saatu kunnan koulutus- ja salivuorotuki jyvitetään myös jaostoittain, mikäli niin ei ole vielä tehty. 

Nilla tarkistaa. 

Yhteisten kulujen jakoperusteet tälle vuodelle tarvitsee tiedottaa tilitoimistolle. Tilitoimisto haluaisi 

tehdä jyvitykset vasta vuoden lopuksi tai puolivuosittain. Puolivuosittain on ok pienissä summissa, 

mutta suurissa summissa kuten palkoissa toivotaan jyvitystä useammin.   

 

7. MU 75 

75-sivut on avattu. Nilla on ottanut koppia markkinoinnista, mutta tapahtuma on monessa 

suhteessa vielä aivan alkutekijöissään.  

 

Hallitus totesi, että parin viikon päästä on juhannus ja alkaa keskikesä. Sitä ennen pitäisi saada 

joukkueet tapahtumaan, myös vastustajat hankittua. Todettiin, että tapahtuman keskiössä saa olla 

itse pelaaminen, ei oheistapahtumat. Ulkopuolisten osallistumisen hinta toivottiin selkeämmin 

esille seuran sivuille. Harkkapelivastustajia ym. kysellään joukkueittain. Myös jaostoittain tai 



kyläseuroittain. Jp-johtoryhmä pui asiaa tiistain kokouksessa. Tapahtumalle täytyy saada pikaisesti 

johtoryhmä ja vastuita pitää delegoida. Työryhmään kaavailtiin ainakin Tomppaa, Nillaa, Jaanaa ja 

Saaraa. Tarvitaan joukkueet, tuomarit ja pelinohjaajat, kahviohenkilökunta, markkinointi 

kyläseuroille ja ulkopuolisille, ensiapuhenkilökunta jne.  

 

Suvi Liljan videointiproggiksen tämän hetken tilanne ei ole selvillä. Idea on niin hieno, että 

toivotaan sen onnistuvan. Muutamista ehdotuksista tiedetään, mutta ihmiset ovat olleet 

vaatimattomia tuodakseen itseään julki. 

 

Muuta 75-vuodesta. Korona ollut ongelma suunnitelmallisuudessa. On vaikea markkinoida, kun ei 

tiedä, mitä saadaan rajoitusten puolesta tehdä. Hiihtojaosto suunnittelee omassa keskuudessaan 

75-tempauksen. Suunnistusjaosto järjestää SM-tarkkuussuunnistuksen. Ampujilla on isot syyskisat, 

jotka voisivat olla 75-vuotisjuhlakisat. 

 

8. Henkilöstöasiaa 

Seurassa on nyt hyvä tilanne, kun Jaana Martikainen ja Nilla Ahde ovat meillä töissä. Pieni palaveri 

on jo ollut työnjaosta ja jako pääosin selvä. Toimiston aukiolo on ollut tosi tarpeellista ja Jaanan 

toivotaan jatkavan sitä. Nilla on aloittanut muutama viikko sitten. Talous on Nillan päätyönkuva ja 

markkinointi sen lisäksi.  

 

Nilla kertoi ajatuksiaan työhön kuuluvista asioista. Nilla saattaa jäsenrekisterin ajan tasalle, lukee 

taloussähköpostia ja toimiston sähköpostia ja on nettisivujen pääkäyttäjä. Hän tekee työnsä 

pääosin etänä, mutta käy toimistolla noin kerran viikossa.  

 

Ehdotettiin ja kannatettiin Jaanaa tietosuojavaltuutetuksi ja hoitamaan GDPR-asioita ajan tasalle.  

 

Jaana ja Nilla luovat toimintaohjekansion selkeeyttämään toimintatapoja tulevaisuudessa eteen 

tulevissa muutostilanteissa. 

 

 

9. Muut asiat 

Jaostojen kuulumiset:  

- Ampujat ovat pitäneet Hirvihaaran radan auki. Silmu-rahalla tehty ilma-asetaululaitteiston 

uusiminen ja nykyaikaistaminen sai maakunnallisen kunniamaininnan ”paras yleishyödyllinen 

hanke”. Sitä kehuttiin alusta loppuun asti hienosti toteutetuksi hankkeeksi.  

- Hiihdon kesätreeneissä on 14 lasta, joista yli puolet uusia kesätreenaajia. Uudenmaan 

hiihtopiiri vetää ilmaisia yhteistreenejä. Talven hiihtokoulu oli rajatulla osanotolla, mutta uusia 

tuli mukaan.  

- Jalkapallossa menee mukavasti. Pelit ovat käynnistyneet, treenit pyörivät, jp-koulussa on 

tohinaa. 

- Suunnistuksessa omatoimirastit ovat vaihtumassa lähikuntorasteihin. Pari lasta on innostunut 

kilpailemaan. Heikki Saarinen sai hopeaa SM-keskimatkalta. 2 Venla- ja 2 Jukola-joukkuetta 

lähdössä Rovaniemelle. 

- Yu-koulussa on 6 ryhmää, joissa yhteensä 67 osallistujaa.  



Harrastemessut pidetään tuttuun tapaan elokuussa 21.8. klo 11-14 Kapinatorilla ja seuriksen 

parkkiksella. Ilmoittautuminen 15.8. mennessä. Nilla organisoi. 

Kunnan erityisavustuksen raportti. Nilla jakoi jo raportointikaavakkeen ohjeineen avustusta 

saaneille jaostoille ja jaostot työstävät sitä eteenpäin. Seuran sisäinen DL 15.8. 

OKM:n korona-avustuksia olisi tarjolla. Nilla tutustuu siihen, mitä on tarjolla, ja miettii, missä 

määrin asia koskee meidän seuraa.  

Trimtex-asiaa: tilausikkuna on auki vielä muutaman päivän. Olli tiedotti asiasta yleisluontoisesti.  

10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 2.8. klo 18. Silloin sovitaan syksyn muut kokoukset. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 20.02. 

 

Vakuudeksi 

 

 

Sari Alaluusua, pj   Kristiina Mäkinen, siht. 

 

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme sen tänään tarkistaneet ja todenneet 

kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

 

Markku Laine   Timo Kaljunen 


