
Mäntsälän Urheilijat ry 

Hallituksen kokous 13/2021 

Aika: Maanantai 22.11.2021 klo 19:00 

Paikka: MU:n toimisto ja GoogleMeet -yhteys 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.10.  

 

2. Läsnäolijat 

Toimistolla: Sari Alaluusua, Olli Pakkanen, Jaana Martikainen (klo 21 asti), Kristiina Mäkinen. 

Etänä: Timo Kaljunen, Toni Karlsson, Saara Hyrk-Bernard, Pirjo Keltti sekä Nilla Ahde. 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Kaljunen ja Toni Karlsson. 

 

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. Kohtaan muut asiat lisättiin asiaa seuratuotteista, 

vapaaehtoisten muistamisesta sekä henkilöstöasiaa. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  

 

6. Syyskokousasiat 

Kokouskutsu on ollut 17.11. Mäntsälän Uutisissa. Kokouspaikka on kunnantalon valtuustosali, jossa 

voidaan olla sopivan väljästi.  

 

Budjettiluonnosta käytiin läpi ja korjattiin muutamilta kohdilta. 

 

Toimintasuunnitelma katsottiin läpi, muotoiltiin yleinen hallinnon osuus ja hyväksyttiin 

kokonaisuus. 

 

Syyskokouksessa on asiana myös seuran jäsenmaksun vahvistaminen tulevalle vuodelle. Se on ollut 

yli 16-vuotiailta 25 € sekä 16-v. ja nuoremmilta 12 € vuodessa. Asia herätti keskustelua, mutta 

päätettiin ehdottaa maksujen pitämistä samana myös ensi vuonna. 

 

7. Talousasiaa 

Talousohjesääntöä tarkistettiin. Jotkin käytänteet jäivät vielä odottamaan tarkentamista. 

 

Verkkolaskutusmahdollisuutta mietitään. Etuja on mm. se, että laskut tulevat suoraan tilitoimiston 

näkyville oikeassa muodossa. Lisäkuluja tulee jonkin verran (noin 65 snt/lasku), mutta hallitus 

suhtautuu myötämielisesti asiaan. Nilla selvittää asiaa edelleen – esim. mistä laskun hyväksyjä voi 

tietää, että Fivaldissa on verkkolaskutuksen kautta tullut jaostoa koskeva lasku odottamassa. 

 



Palkkojen kokoamiseen on Nillalla ehdotus, että jokainen jaosto laittaisi kuukausittain omat 

palkansaajansa yhteiseen tiedostoon. Mietittiin, onko tämä tietosuojan suhteen hyvä ratkaisu ja 

päätettiin palata asiaan hiukan tuonnempana. 

 

8. Muut asiat 

Henkilöstöasiat:  

 

Venla Paunonen olisi innokas aloittamaan työt. Hän on aloittanut yleisurheilun juoksukoulun 

pitämisen ja käynnistänyt sponsorietsintää yu:lle. Ehnroosin liikuntakerhohankkeesta ei ole 

alkuehdotuksen jälkeen kuulunut mitään. Venlan toimenkuvaa kehitetään. Sari käy neuvotteluja 

Venlan kanssa niin tuntimääristä kuin palkka-asioistakin. 

 

Rahastonhoitajan tavoittaminen ja vastauksien saamisen ei aina onnistu helposti. Hallitus haluaa 

asiaan muutoksen. Sari valtuutettiin keskustelemaan säännöllisistä työajoista rahastonhoitajan 

kanssa.  

 

Jaana joutui lähtemään kokouksesta kesken ja laittaa esille tuomistaan asioista erikseen 

sähköpostia hallitukselle. 

 

Asutoimittaja-asia on kesken. Kristiina kyselee lisää vaihtoehdoista ja tiedottaa. 

 

 

9. Seuraava kokous  

Su 12.12. on puurokokous klo 16. Sen yhteydessä voidaan tarvittaessa pitää hallituksen kokous.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 22.01. 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

 

Sari Alaluusua, pj   Kristiina Mäkinen, siht. 

 

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme sen tänään tarkistaneet ja todenneet 

kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

 

Timo Kaljunen   Toni Karlsson   


