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Hallituksen kokous 11/2021 

Aika: Maanantai 27.9.2021 klo 19:15 

Paikka: MU:n toimisto ja GoogleMeet -yhteys 

 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.17.  

 

2. Läsnäolijat 

Toimistolla: Sari Alaluusua, Olli Pakkanen, Jaana Martikainen, Kristiina Mäkinen.  

Etänä: Markku Laine, Heikki Maanela, Pirjo Keltti (klo 21 asti). 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Laine ja Olli Pakkanen. 

 

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. Muihin asioihin lisättiin Trimtexin jatko, lentopalloilijoiden 

aloitus sekä jäsenyyden lopettaminen. Talousasioissa käsitellään myös käteisvarojen tilitysasiaa. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Pienet korjaukset: läsnäolijat eivät olleet toimistolla 

vaan etäyhteydellä ja pöytäkirjantarkastajan nimeen jäänyt kirjoitusvirhe oikaistiin. 

 

6. Talouskatsaus 

Tilien saldo on hyvä.  

Karhulaskut: paljon seuran saatavia on tällä hetkellä avoinna. Toivotaan edelleen, että edellisessä 
kokouksessa suunniteltu työryhmä (Nilla, Jarkko Lopperi, Suvi Leino) kokoontuisi ja tekisi 
laskutuskäytännöistä ohjeistuksen, jonka mukaan on selkeä edetä karhulaskujen laskutuksen 
kanssa.  Näistä on jo sovittu viime vuoden kokouksissa, mutta selkeä yhteenveto ohjeistuksesta olisi 
tärkeää saada yleiseen tietoon. Lisäksi maksusuunnitelman teko pitää olla yksinkertaista ja tehtyjen 
maksusuunnitelmien tulee löytyä jostain helposti. 
 
Nillan kysymykseen, kuinka pieniä vahingossa väärin maksettuja summia lähdetään perimään, 
pohdittiin, että asiaan kysytään tilitoimiston suositusta ja maksusaldoja tarkastellaan aina ennen 
tilinpäästöstä.  
 
On tullut ajankohtaiseksi selvittää, miten toimitaan käteisvaratilitysten kanssa, kun seuralla ei ole 
enää työntekijäkohtaista tilityskorttia. Sari lupasi kysyä tutulta pankkitoimihenkilöltä, mikä on 
parasta - auttaako esim. talletukseen tarkoitetun kortin hankinta. 
 
 
 

 



7. Syyskokousasioita 

Syyskokouspvm 29.11. klo 19. 

Tämän hetken tilanne: 

Erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet: tarvitaan 6 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä ja puheenjohtaja. 

Eivät jatka: Markku Laine, Jaana Martikainen. Tarkistetaan: Tony Karlsson, Saara Hyrk-Bernard, 

Harry Eenola, Markku Helenius, Eero Markkanen. Sari Alaluusua voi jatkaa hallituksen rivijäsenenä, 

mutta ei puheenjohtajana.  

 

Hallitus toivoo, että viestiä toimijoiden tarpeesta viedään jaostoissa eteenpäin, ja että kaikki 

aktiivijaostot ottaisivat vastuuta hallitustyöstä. 

 

Alkuperäinen suunnitelma oli, että toimintasuunnitelmat lähetetään 24.10. mennessä toimiston 

sähköpostiin ja taloussuunnitelmat laskut-sähköpostiin samoin 24.10. mennessä. Jalkapallojaostolta 

tiedot tulevat kuitenkin noin viikon myöhässä. 

 

Kristiina hoitaa lehti-ilmoituksen teon. Jaana selvittää, olisiko Kulttuurimeijeri varattavissa 

kokouspäivänä klo 18-21.  

 

8. Muut asiat 

Seuran vakuutukset: Ne on maksettu tälle vuodelle ja mm. yu-koulun henkilömäärää on lisätty. Sari 

selvittää, ovatko seuran vapaaehtoistoimijoiden vakuutukset voimassa. Futuurikerhon henk.koht. 

avustaja tarvitsee tällaisen vakuutuksen. Sari etsii vakuutuskirjat myös seuran palkattujen 

työntekijöiden kohdalta sekä tarkistaa futuurikerholaisten vakuutuksen (14 lasta). Muutamat 

jaostot tarvitsevat ryhmävakuutusten numerot tietoonsa tapaturmien varalta.  

 

Rahastonhoitajan koeaika umpeutui 20.9. Käytyään pitkän keskustelun rahastonhoitajan kanssa 

Sari teki päätöksen jatkosta. Nyt pitäisi kaikilla osapuolilla olla käsitys seuran odotuksista 

rahastonhoitajaa kohtaan ja töiden odotetaan hoituvan.  

 

Y-markkinat 2.10. MU:n seuratuotteita myydään varastosta pois alennuksella (takit, pyyhkeet), 

mukana myös esim. sukat, kaulaliinat. Kristiina suunnittelee Jaanan kanssa tavarasetin ja Olli auttaa 

myös takaisin roudauksessa. Ollaan sopiva aika paikan päällä.  

 

Jäsenyyden lopettaminen: kirjallinen ilmoitus riittää. Hyväksymme Joel Hämäläiseltä saapuneen 

eroanomuksen.  

 

Lentopalloilijat aloittavat taas kautensa. Todettiin, että tällä viikolla ei kukaan ehdi avustamaan 

lentisverkon setvimisessä. Sari ilmoittaa asian yhdyshenkilö Maurille.  

 

Trimtexin jatko: sopimuskausi on loppumassa 2021. Asujen tilaus on viime vuosina ollut niin pientä, 

että tuskin saamme tukisopparia enää aikaiseksi. Kristiina on saanut seura-asuasiassa yhteydenoton 

True Storylta, jonka tuotteiden tilauksessa ei olisi minimimäärää eikä muut asut pois sulkevaa 

rajoitusta. Jatkoa kehitellään.  

 

Venla Paunonen on aloittamassa vanhempi-lapsi-jumpan tiistaiaamupäivisin moniksella.  



 

Siirretään GDPR-asia seuraavaan kokoukseen.  

 

9. Seuraava kokous  

25.10. klo 19.00. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 21.23. 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

Sari Alaluusua, pj   Kristiina Mäkinen, siht. 

 

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme sen tänään tarkistaneet ja todenneet 

kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

Olli Pakkanen   Markku Laine 


