
Mäntsälän Urheilijat ry                Hallituksen kokous 5/2022  

Pöytäkirja 

Aika: 2.5.2022 klo 19:00 

Paikka: Etäyhteys  

 

1. Puheenjohtaja Sari Alaluusua avasi kokouksen klo 19:00 

 

2. Läsnäolijat etäyhteydellä  

 

Sari Alaluusua 

Olli Pakkanen saapui 19:12 

Kristiina Mäkinen 

Nilla Ahde saapui 19:02 

Henna Huovila saapui 19:01 

Jaana Martikainen 

Timo Kaljunen 

Antti Luoto 

Pirjo Keltti  

Venla Paunonen 

 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Martikainen ja Timo Kaljunen.  

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään muihin asioihin: Verkkolaskutus ja toimiston puhelimeen tulevat puhelut koskien laskuja.  

 

5. Edellisen kokouspöytäkirjan hyväksyminen 

Pöytäkirjaan lisätään liitteeksi vuoden 2021 palkittavat urheilijat. 

 



6. Säätiöavustus 

Käytiin läpi asian taustoja. Sovittiin, että jaostot palauttavat tukisäätiöavustusten hakemukset 

sähköpostitse osoitteeseen laskut@mantsalanurheilijat.fi 16.5. mennessä.  

 

7. Talouskatsaus 

Lisäys talousohjesääntöön. Hyväksyttiin lisäys talousohjesääntöön liittyen tilanteisiin, kun jaosto tai 

joukkue lopettaa toimintansa. Päätettiin, että tehdään talousohjesäännön liitteeksi lisäohjeet 

jaostoille ja joukkueille toiminnan aloittamisesta, ylläpitämisestä ja lopettamisesta.  

Vuoden 2020 avointen laskujen tilanne. Maksuja on viety perintään. On myös hyvitettyjä laskuja. 

Selvityksessä on vielä osa maksuista.  

Vuoden 2021 osalta, on lähetetty muistutukset uudelleen. Jaostot käyvät vielä läpi kyseisen vuoden 

avoimia laskuja.  

Verkkolaskutus. Päätettiin, että otetaan käyttöön verkkolaskuosoite ostolaskujen osalta. Tutkitaan 

verkkolaskumahdollisuutta myös myyntilaskujen osalta. 

 

8. Henkilöstöasiaa 

Keskusteltiin ja selvennettiin palkallisten työntekijöiden työaikoja. Venla kertoi myös omasta 

tilanteestaan ja jatkostaan kesäkuun jälkeen. Venla siirtyy tekemään palkallisena vain mahdollisia 

ryhmien ohjauksia, ja siirtyy muilta osin vapaaehtoiseksi.   

 

9. Venlan asiat  

 

Kunnan tapahtumakalenterissa voidaan ilmoittaa seuran tapahtumia. Venlalla tunnukset. 

Tapahtumia voi lisätä Venlan kautta, mutta voidaan myös käyttää samoja tunnuksia. 

 

Yhteistyötahojen kanssa suunnitelman etenevät. 

 

Kesänavaus -tapahtumassa esillä yleisurheilu ja seuran yleinen esittely/myyntipiste. Toteutetaan 

myös aikuisille lyhyt liikuntahetki.  

 

Jäsenrekisteri. Lähdetään viemään jäsenrekisteriasiaa Yhdistysavaimessa eteenpäin.  

 

10. Muut asiat 

Kesätyöntekijöiden työtehtävät. Ilmoitetaan työntekijöille työtunnit ja työtehtävät hyvissä ajoin.  

Kevätkokous. Kevätkokouksen järjestelyt ovat ajan tasalla. Keskusteltiin seuran vuosittain 

kevätkokouksen yhteydessä jakamista kiertopalkinnoista menestyneille urheilijoille. Todettiin, että 

ne tulee pyydettäessä palauttaa seuran toimistolle. 



Jaostojen kuulumisia. Käytiin läpi jaostojen kuulumisia.  

Toimiston puhelujen puhelut. Tämä asia siirtyi käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 

 

11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 6.6. Sitä ennen kevätkokous 11.5.2022 klo 18:30 alkaen.  

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 22:04 

 

Vakuudeksi  

Mäntsälässä  

Sari Alaluusua, puheenjohtaja  Venla Paunonen, sihteeri 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa. 

 

Jaana Martikainen    Timo Kaljunen 

 


