
Mäntsälän Urheilijat ry                Hallituksen kokous 4/2022  

Pöytäkirja 

Aika: 11.4.2022 klo 19:00 

Paikka: Etäyhteys ja seuran toimisto 

 

1. Puheenjohtaja Sari Alaluusua avasi kokouksen 19:01 

 

2. Läsnäolijat etäyhteydellä  

 

Sari Alaluusua 

Olli Pakkanen 

Kristiina Mäkinen 

Henna Huovila 

Antti Luoto 

Jaana Martikainen 

Timo Kaljunen 

Nilla Ahde, liittyi 19:05 

Arto Uusi-Simola, liittyi 19:10 

Pirjo Keltti 

Suvi Leino, poistui 20:50 

Venla Paunonen 

 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Huovila ja Antti Luoto. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään muihin asioihin: Kunnan sali- ja koulutustuen jakoehdotus, asia koskien tekonurmen grilliä, 

ESLU:n kesätyöntekijätuki sekä A-poikien asia. Muutoin esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

 



5. Edellisen kokouspöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään sellaisenaan. 

 

6. Talouskatsaus 

Talousohjesääntö hyväksyttiin esitetyillä muutoksilla. Päätettiin myös, että jaostojen 

rahastonhoitajille pidetään tapaaminen, jossa talousohjesääntö käydään vielä läpi.  

Todettiin, että Zettle toimii ja on käyttökunnossa. Seuralla on nyt kaksi kortinlukijaa ja yksi tabletti. 

Antti Luoto käy kokeilemassa Zettlen toimintaa oman puhelimen kautta seuran toimistolla.  

 

7. Vuosikokousasiat 

Tilinpäätös käsiteltiin seuraavin huomautuksin; koska kuntomaja ja pyöräilyjaosto eivät ole enää 

MU:n toimintaa, mutta niille oli kuitenkin jyvitetty muutamia summia, nämä summat tulee jyvittää 

uudelleen. Kuntomajan ja pyöräilyjaoston ei kuulu enää näkyä tilinpäätöksessä.  Korjattu tilinpäätös 

lähetetään sähköpostitse hallitukselle hyväksyttäväksi.  

Toimintakertomukseen ehdotettiin pientä muutosta tekstien asettelun osalta. Muutoin 

toimintakertomus todettiin olevan kunnossa. 

Uusi kokouspäivä 11.5.2022 Kunnantalon auditoriossa. Kevätkokous alkaa klo 19. Palkittavat 

urheilijat pyydetään paikalle 18:30 alkaen.  

Lehti-ilmoitus 2 viikkoa ennen, 27.4.2022 ilmestyvässä lehdessä. Venla tekee lehti-ilmoituksen.  

 

8. Palkittavat urheilijat 

Palkittavien urheilijoiden ehdotuksiin äänestettiin yksi muutos. Muutoin ehdotukset hyväksyttiin 

sellaisinaan.  

 

9. Venlan asiat  

Jäsenrekisteri: Venla testaa seuran nykyisten nettisivujen jäsenrekisterin käytännöllisyyttä, sekä käy 

läpi vielä mm. MyClubin tarjoaman rekisterin. 

Seuran yhteistyötahot: Venla esitti ehdotuksen, kuinka seura voi toteuttaa omaa osuuttaan 

Osuuspankin yhteistyöhön liittyen. Tämä ehdotus hyväksyttiin. Käytiin myös läpi mahdollisen 



uuden yhteistyökumppanin yhteistyöehdotus. Ehdotus hyväksyttiin, mutta Venla pyytää 

yhteistyötaholta vielä tarkennuksia ja jatkaa muutoinkin yhteistyön edistämistä.  

Kesänavaus: Tapahtumassa 21.5.2022 ainakin yleisurheilujaosto mukana omilla kisoilla. Venla 

järjestää seuran yhteisen esittelypisteen.  

Lehtijuttu: Seuran kevään ja kesän toiminnasta toteutettiin lehtijuttu 13.4.2022 ilmestyneessä 

Mäntsälän Uutisissa.  

 

10. Muut asiat 

Säätiöavustus: Asiaa ei ehditty käsittelemään laajemmin.  

Kesätyöntekijä (ESLU): Asiaa selvitetään vielä lähipäivinä.  

Työntekijöiden työajat. Asiaa ei ehditty käsittelemään.  

Tekonurmen grilli: Päätettiin koittaa huoltaa ensin itse.  

A-poikien asiat. Jani Eloranta vieraili kokouksessa 19:30-19:45. Asiasta tehtiin päätös ja Sari viestii 

päätöksestä Jani Elorannalle.  

 

11. Seuraava kokous 

2.5.2022 klo 19 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 21:55 

 

Vakuudeksi  

Mäntsälässä  

Sari Alaluusua, puheenjohtaja  Venla Paunonen, sihteeri 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa. 

Henna Huovila    Antti Luoto 

 


