
Mäntsälän Urheilijat ry 

Hallituksen kokous 14/2021 

Aika: Sunnuntai 12.12.2021 klo 17:00 

Paikka: MU:n toimisto ja GoogleMeet -yhteys 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.  

 

2. Läsnäolijat 

Toimistolla: Sari Alaluusua, Jaana Martikainen, Kristiina Mäkinen. 

Etänä: Markku Laine, Eero Markkanen, Olli Pakkanen, Arto Uusi-Simola, Timo Kaljunen. 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Olli Pakkanen ja Jaana Martikainen. 

 

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. Kohtaan muut asiat lisättiin esiin noussut kysymys uuden 

hallituksen kokoonpanosta. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  

 

6. Henkilöstöasiaa 

Jaana Martikainen jatkaa työsuhteessa myös ensi vuonna. Jaanan toimenkuvaan kuuluu mm. 

toimiston auki pitäminen sekä monien juoksevien asioiden hoitaminen. 

 

Nilla Ahde on toiminut rahastonhoitajana toukokuusta lähtien. Sari valtuutettiin neuvottelemaan 

Nillan kanssa rahastonhoitajan työnkuvan ja työajan muutoksista. Yhdessä rahastonhoitajan kanssa 

tulee määritellä kaksi viikonpäivää, jolloin tehtäviä hoidetaan. 

 

Venla Paunonen on hakenut töitä seurasta. Hänellä on urheilutausta, kokemusta ryhmien 

vetämisestä ja markkinointikoulutus. Venlan viimeisin tarjous oli tehdä töitä työsuhteessa 

20h/viikko. Hallitus antaa Sarille valtuudet neuvotella työsuhteesta 1.1.2022 alkaen 6 kk koeajalla. 

 

7. Muut asiat 

Uudenmaan Yritystilipalvelun uudet tuntiveloitukset nousevat 1.1.2022 alkaen 5€+alv/h.  

 

Toimistolta ostettavat varusteet: uutena myyntiin on tulossa retropipo ja tilapäisesti lopussa olevia 

trikoopipoja ja tuubihuiveja tulee lisää. Varastossa olevia Trimtex-asuja myydään alennettuun 

hintaan. Asutoimittaja-asia on kesken. Kristiina odottaa tarjousta Trimtexiltä ja tiedottaa hallitusta. 

 

Pandemiatilanne on taas pahentunut ja rajoitukset kiristyneet. Jalkapallojaosto on jo tehnyt omat 

linjauksensa Avin ohjeistusta seuraten ja tiedottanut jäsenistöään. Seuran tulee muotoilla 



yhtenäinen kirjallinen ohjeistus ja välittää se eri jaostoille. Jaana valmistelee ohjeistuksen 

seuratasolla. 

 

Uuteen hallitukseen valittu jäsen on tuonut esiin kytköksiä, jotka mahdollisesti vaikuttaisivat hänen 

mahdollisuuksiinsa osallistua hallitustyöskentelyyn. Asialle ei nähty esteitä. Hallituksen 

ensimmäisessä kokouksessa käydään läpi hallitustyöskentelyn luottamuksellisuus ja pelisäännöt. 

 

8. Seuraava kokous  

Tammikuun ensimmäinen kokous, joka on samalla uuden hallituksen järjestäytymiskokous, 

pidetään maanantaina 17.1. klo 19.00.  

 

9. Kokouksen päättäminen 

Pj kiitti kaikkia aktiivisesta työskentelystä seuran eteen ja päätti kokouksen klo 18.32. 

 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

 

 

Sari Alaluusua, pj   Kristiina Mäkinen, siht. 

 

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme sen tänään tarkistaneet ja todenneet 

kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

 

 

Olli Pakkanen   Jaana Martikainen 

    

 


