
Mäntsälän Urheilijat ry 

Hallituksen kokous 9/2021 

Aika: Maanantai 2.8.2021 klo 18:00 

Paikka: GoogleMeet -yhteys ja toimisto 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32.  

Ennen varsinaisen kokouksen avausta seuralle töihin tarjoutunut Venla Paunonen oli esitellyt 

itsensä ja osaamistaan. Hän on muuttamassa perheineen Mäntsälään ja toivoi pääsevänsä MU:n 

toimintaan mukaan. Suhtautuminen oli molemmin puolin positiivista.  

 

2. Läsnäolijat 

Toimistolla: Sari Alaluusua, Olli Pakkanen, Jaana Martikainen, etäyhteydellä: Markku Laine, Heikki 

Maanela, Kristiina Mäkinen, Nilla Ahde, Vesa Räsänen (- n. klo 19) ja Pirjo Keltti (Futuuri). 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Maanela ja Jaana Martikainen. 

 

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. Muihin asioihin lisättiin harrastemessut ja Mäntsälän 

Uutisten harrasteteeman mainos, Venla Paunosen mahdollinen toimenkuva MU:ssa sekä uuden 

puheenjohtajan haun käynnistäminen.  

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.  

 

6. Talouskatsaus 

Tilitoimiston kanssa on ollut keskustelussa yhteisten kulujen jyvittämisen aikataulu. 

Neljännesvuosittainen jaottelu kuulostaa tilitoimiston kannalta sopivalle. Nilla on ilmoittanut 

saapuneiden tukien jakoperusteet eteenpäin, mutta tilitoimisto ei ole vielä jyvittänyt tilannetta 

ajan tasalle. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 

Lomarahat tulevat maksuun heinäkuun sijaan elokuun puolivälissä. 

Toivottiin seuraavaan kokoukseen arviota tilitoimiston käytön vuotuisista kuluista.  

 

7. GDPR-vastaava 

Tietosuojan kanssa tulee nykymaailmassa olla tosi tarkkana. Edellisessä kokouksessa valittiin Jaana 

hoitamaan tehtävää, mutta tutustuttuaan tehtävänkuvaan Jaana totesi, ettei hänellä ole valmiuksia 

hoitaa asiaa. Siihen tarvitsisi käytännössä Fivaldin pääkäyttäjätunnukset sekä molempien 

nettisivujen (myös jalkapallon) pääkäyttäjätunnukset. Myös puheenjohtajalla on osuus asiaan, 

koska hänellä on seuran nimenkirjoitusoikeus ja puheenjohtajuuden tuoma vastuu. Mietittiin 

ajantasaistusprojektia sekä sitä, miten ohjeistusta kaikille seuratoimijoille tulisi selventää, jotta 

toimisimme GDPR-turvallisesti. GDPR-ryhmässä ovat nyt Nilla, Jaana ja Sari, ja lisäksi tarvitaan 

jalkapallon edustaja. Jaostoille lähetetään tiedote asiasta. 



8. MU 75 juhlavuosi 

Todettiin, että 75 tunnin ottelu peruuntui. Koronatulevaisuus näyttää taas epävarmalta, eikä isoja 

juhlia kannata suunnitella tälle syksylle. Juhlitaan sitten haluttaessa 80-vuotisjuhlia ansiomerkein. 

 

Suvi Liljan videointiprojektin kanssa tuli väärinkäsityksiä, mutta asia on kehittelemisen arvoinen. 

Mietittiin lehteen kuvasarjaa seuran historiallisista tapahtumista ja mahdollisesti myös instagramiin 

tai muualle someen. Nilla on yhteydessä Suviin ja Kristiina lupasi skannata suunnistusjaoston kuvia. 

Kaikkien jaostojen osallistumista tarvitaan. 

 

9. Muut asiat 

- Työntekijöiden kuulumiset: Jaana on juuri palannut lomilta. Hän on OP:n yhteyshenkilö 

kesätyöntekijöiden osalta ja ensi viikolla on palautepalaveri kesätyöntekijöiden kanssa. Nilla on 

tehnyt tilien hoitamisen lisäksi mm. ohjeistuksia seuratoimijoille.  

- Harrastemessut 21.8. klo 11-14. Nilla lähettää postia jaostoille ja kyselee tekijöitä. Esitteen 

päivitys on edessä, jos osallistutaan. Mäntsälän Uutisten harrastenumeroon saa ilmoituksen 

tarjoushintaan (150,-), ja tähän oltiin valmiita satsaamaan. Kristiina välittää lehden postin 

Nillalle.  

- Ajatuksia Venla Paunosen mahdollisuuksista seurassa. Tapaaminen oli ilahduttava. Pienten 

lasten ja perheiden liikuttaminen ”Liikuntakoulu Kimpan” tyyliin olisi tervetullutta. 

Iltapäiväkerhotoiminta samoin. Entä äiti-lapsipiiri aamupäivällä? Vanhemman väen jaostojen 

toimintoihin tutustumiskierros? Jatketaan suunnittelua Venlan kanssa. Olli on yhteyshenkilö 

Venlan suuntaan. 

- Uuden puheenjohtajan haku. Sari on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä, kun marraskuun 

syyskokouksessa valitaan puheenjohtajaa vuosille 2022-23. Uuden etsintä on hyvä aloittaa 

ajoissa. 

 

10. Syksyn kokouspäivät 

Seuraava kokous pidetään 23.8. klo 19.00. Muut suunnitellut kokouspäivät (alustavasti ma klo 19): 

27.9, 25.10, 22.11, syyskokous 29.11. ja puurokokous su 12.12. klo 16. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 21.15. 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

Sari Alaluusua, pj   Kristiina Mäkinen, siht. 

 

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme sen tänään tarkistaneet ja todenneet 

kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

Heikki Maanela   Jaana Martikainen 


