
Mäntsälän Urheilijat ry 

Hallituksen kokous 10/2021 

Aika: Maanantai 23.8.2021 klo 19:15 

Paikka: GoogleMeet -yhteys 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.30.  

 

2. Läsnäolijat 

Sari Alaluusua, Olli Pakkanen, Jaana Martikainen, Kristiina Mäkinen, Timo Kaljunen ja Toni Karlsson 

sekä Saara Hyrk-Bernard (19.43-21.30) sekä Nilla Ahde (21.00-). 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Kaljunen ja Toni Karlsson. 

 

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. Muihin asioihin lisättiin kesätyöntekijöiden palautekyselyn 

tuloksia ja ampumajaoston pienoislippumuistaminen.  

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.  

 

6. Talouskatsaus 

Kausien 1-6 sulkeminen ja yhteisten kulujen jakaminen neljännesvuosittain. Tilitoimisto on tehnyt 

puoli vuotta valmiiksi ja Nilla on sulkenut ne.  

 

Tilitoimiston käytöstä on kertynyt kuluja yhteensä kuluja noin 6600€. 

Karhulaskut: saatavia on paljon avoinna. On siis selkeästi maksumuistutusten aika. Jaostoittain 
pitää 10.9. mennessä käydä huomautettavat laskut läpi, perata hyvitettävät laskut pois ja lähettää 
ystävällinen muistutus maksamattomista laskuista asianosaisille. Syyskuun loppuun mennessä Nilla 
lähettää viralliset muistutuslaskut.  
 
Luodaan ryhmä, joka tekee laskutuskäytännöistä ohjeistuksen, ja hallitus käsittelee sen 27.9. 
Ryhmä esim. Nilla, Jarkko Lopperi, Suvi Leino sekä toinen jalkapallosta. Vanhoista pöytäkirjoista 
löytyy edellisiä päätöksiä. 
 

 
 

7. Syyskokousasioita 

Toimintasuunnitelmat 24.10. mennessä toimiston sähköpostiin ja taloussuunnitelmat laskut-

sähköpostiin samoin 24.10. mennessä. Lehti-ilmoitusaikataulu ja henkilövalintoja mietitään ensi 

kokouksessa.  

 



8. Muut asiat 

Nillan koeaika on päättymässä. Hallitus keskusteli tarpeesta jatkaa koeaikaa kahdella kuukaudella. 

Sari ja Nilla jatkavat asiasta sopimista ja Jaana tarkistaa, mitä työehtosopimuksessa asiasta 

sanotaan.  

 

Jaana teki kyselyn kesätyöntekijöille ja luki vastaukset. Kokemukset kuulostivat pääosin positiivisilta 

ja ”kouluarvosanaksi” tuli 8,5. Myös epäkohtia löytyi ja niihin tulee puuttua ensi vuonna.  

 

Olli on suunnitellut Venla Paunosen kanssa työnkuvaa. Yu-jaosto käyttää Venlaa juoksukouluihin ja 

koko seura osallistuisi Kimppa-liikuntakerhon kustannuksiin (jtv su 1,5 h). Aikuinen-lapsi-jumppa ti 

aamupäivällä on myös nykysuunnitelmissa. Lisätunteja haluttaisi antaa, jotta työmäärä olisi 

houkuttavampi. Sovitaan palaveri Venla, Sari, Olli ja Nilla. 

 

Siirretään GDPR-asia seuraavaan kokoukseen. 

 

Harrastemessuilla oli mennyt kivasti. Oli liikuntaratoja ja bingoarvonta ja väkeä riitti kolmen tunnin 

tapahtumaan sopivasti. MU:n paikka vain oli hiukan syrjässä muusta alueesta. 

 

Ampumajaosto on muistanut jaoston aktiivia Eero Markkasta hänen merkkipäivänään 22.8. MU:n 

lipulla ja kriteerit lipun saamiselle ovat selkeitä. Hallitus hyväksyy asian taannehtivasti. 

 

9. Seuraava kokous  

27.9. klo 19.00. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 21.55. 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

Sari Alaluusua, pj   Kristiina Mäkinen, siht. 

 

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme sen tänään tarkistaneet ja todenneet 

kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

Timo Kaljunen   Toni Karlsson 


