
Mäntsälän Urheilijat ry 

Hallituksen kokous 12/2021 

Aika: Maanantai 25.10.2021 klo 19:00 

Paikka: MU:n toimisto ja GoogleMeet -yhteys 

 

 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.07.  

 

2. Läsnäolijat 

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

Uusi-Simola. 

Etänä: Kristiina Mäkinen, Timo Kaljunen, Pirjo Keltti sekä Nilla Ahde. 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Maanela ja Arto Uusi-Simola. 

 

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. Kohtaan muut asiat lisättiin Venla Paunosen asia, yu:n 

edustusurheilijat sekä jalkapallon henkilöstöasia. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  

 

6. Talouskatsaus 

Yhteisten kulujen jakaminen: tilitoimiston kanssa pitää käydä läpi yhteisten kulujen pelisäännöt. 

Tilitoimisto toivoo selkeitä linjauksia, miten yhteisiä kuluja jaetaan. Käytiin läpi tämän vuoden 

tiliöintejä ja Nilla tekee listan jakomuutoksista ensin hallitukselle ja sitten tilitoimistolle.  

 

Tilipalvelu järjestää koulutustilaisuuden seuran Fivaldi-vastaaville 18.11. klo 18-20. Max. 20 hlöä, 

etukäteisilmoittautumiset 11.11. mennessä Jaanan sähköpostiosoitteeseen.  

Talousohjesääntö on lähes päivitetty ja lisäksi ohjeistus esim. Fivaldista ja laskutuksesta on 
muotoiltu. Perintään laitetaan laskuja harkiten.  
 
Seuran tilille tehtyjen käteistilitysten sekä iZettle-maksujen kohdistaminen 
jaostoittain/joukkueittain oikein herätti vielä keskustelua. Samoin itse käteistilitysten tekemisessä 
on ongelma, jos niitä ei kierrätä oman tilin kautta. Pankkikortin kanssa ongelma on, että se on 
henkilökohtainen eikä seuran nimissä, ja että sillä pystyy halutessaan nostamaan kassalta rahaa, 
vaikkei automaatilta voisikaan. Seuraavan puheenjohtajan haltuun hankitaan pankkikortti, jolla voi 
tilittää käteistilityksiä. 

 
 



 
 

7. Syyskokousasioita 

Syyskokouspvm 29.11. klo 19. 

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

Eivät jatka: Markku Laine, Jaana Martikainen. Voivat jatkaa: Tony Karlsson varsinaisena jäsenenä ja 

Eero Markkanen varajäsenenä. Ei vastausta: Saara Hyrk-Bernard, Harry Eenola, Markku Helenius. 

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. 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmia on tullut hiihdolta, suunnistajilta ja ampujilta, tulossa on 

yleisurheilulta, jalkapallolta ja futuurilta.  

 

Kulttuurimeijerillä ei ole valkokangasta ja videotykkiä, joten päätettiin kysyä kokoustilaksi 

kunnantalon kokoustilaa 1-2.  

 

Kristiina hoitaa lehti-ilmoituksen teon 17.11. Mäntsälän Uutisiin. (DL 15.11.) 

 

8. Muut asiat 

GDPR-ohjeistus: Nilla on tehnyt koosteen asiasta, mutta GDPR-valtuutettu on nimeämättä. Jätetään 

se uuden hallituksen tehtäväksi. Kooste laitetaan jakoon hallitukselle. 

 

Vakuutukset: Futuurilla ja yu:lla on osallistujille vakuutukset ja hiihdolla lumitykkivakuutus. Seuran 

vapaaehtoisille ei ole vakuutuksia, vaikka joskus niin on ilmeisesti ollut. Mietintään, millaiselle 

vakuutukselle olisi tarve. 

 

Työterveyshuoltosopimus on päivitetty. 

 

On herännyt ajatus vapaaehtoisten palkitsemisesta vuosittain - tai esim. 75-vuotisjuhlan kunniaksi. 

 

Venla Paunonen on muuttanut Mäntsälään ja on aloittamassa vanhempi-lapsi-jumpan 

tiistaiaamupäivisin moniksella, kunhan ryhmä saadaan kasaan. Yu:lla on juoksukoulu perjantai-

iltaisin ja Venla on mukana silloin tällöin. Venlalla olisi mahdollisuus tehdä enemmänkin töitä, 

syyspuolella 10h/vko ja kevätpuolella 20h/vko. 

 

Max ja Miko Lampinen (yu/heittolajit) ovat kyselleet mahdollisuutta tulla MU:n jäseniksi ja saada 

seuralta tukea harrastamiseen. Isä valmentaa molempia. Yu-jaosto etsii sponsoreita. 

 

Tommi Vainio on irtisanoutunut nuorisopäällikön toimesta 14.11. Uuden valmennuspäällikön 

rekrytointi on meneillään.  

 

Jaanan jatko: Jaana on kiinnostunut jatkamaan ja selvitys mahdollisista tuista on meneillään. 

 



9. Seuraava kokous  

22.11. klo 19.00. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 21.04. 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

 

Sari Alaluusua, pj   Kristiina Mäkinen, siht. 

 

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme sen tänään tarkistaneet ja todenneet 

kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

 

Heikki Maanela   Arto Uusi-Simola   


