
 

Mäntsälän Urheilijat ry 

Hallituksen kokous 6/2022 

Aika: maanantai 6. kesäkuuta 2022 klo 19 

Paikka: GoogleMeet -yhteys ja seuran toimisto 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.25. 

 

2. Läsnäolijat 

toimistolla: Sari Alaluusua, Jaana Martikainen, Kristiina Mäkinen, Olli Pakkanen, Nilla Ahde ja  

etänä: Timo Kaljunen, Henna Huovila, Antti Luoto, Toni Karlsson, Pirjo Keltti (Futuuri). 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Luoto ja Pirjo Keltti. 

 

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. Sari esitti talouskohtaan lisäyksiä koskien palkanmaksua ja 

tilitoimiston terveisiä. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.  

 

6. Tukisäätiön hakemuksen hyväksyminen 

Nilla oli esitellyt jo ennen kokouksen alkua perinteiseen tapaan muodostetun taulukon tukisumman jaosta 

eri jaostojen kesken. Koska yleisurheilun hakemus tuli hiukan myöhässä, on tehty kaksi laskelmaa, joissa 

toisessa yu saa 100% sille jaotellusta osasta ja toisessa ehdotuksessa on laskettu yu:lle 75% sille kuuluvasta 

summasta. Äänestyksen perusteella päädyttiin 75% tukeen. Yli jäänyt raha jaetaan tasan tukea ajoissa 

hakeneiden jaostojen kesken. Nilla tarkistaa vielä jalkapallojaoston viime vuoden juniorien määrän ja laittaa 

hakemuksen eteenpäin tukisäätiölle.  

 

7. Talous 

Verkkolaskutus: verkkolaskutus on otettu käyttöön ja ensimmäinen verkkolasku on tullut Vismalta. 

Säännöllisiä paperilaskun lähettäjiä infotaan verkkolaskutusmahdollisuudesta, jotta paperilaskuista päästään 

vähitellen eroon. Paitsi vastaanottaa, MU voi myös lähettää verkkolaskuja. Pienenä seurana sekä 

verkkolaskutus, e-laskutus että sähköpostilaskutus maksavat seuralle suhteellisen paljon (0,43-0,49€/lasku). 

Kannattaa siis olla tarkkana, ettei lähetä turhia laskuja.  

 

Esiin tuli tarve saada kädestä pitäen ohjausta Fivaldin käyttöön. Ensiapuna kannattaa tuoda esiin Nillan 

tekemät Talousohjeet, jotka löytyvät seuran sivuilta kohdasta Seura/Hallinto/Seuran säännöt. Huomautettiin 

myös, että pelkkiä kuitteja ei kuulu skannata Fivaldiin, vaan kulut perusteluineen kerätään 

kulukorvauslomakkeelle, ja kuitit liitetään lomakkeen yhteyteen. Samoin matkalasku vaatii erittelyn. 

 

Palkat ja palkkiot: esim. jp-koulun ohjaajat saavat palkkioita eivätkä palkkaa. Palkoista maksetaan Tyel- ym. 

sivukulut, mutta palkkioista ei niitä peritä. Kaikkien seuralta työstään korvauksia saavien kanssa pitää tehdä 

sopimus siitä, onko kyse palkasta vai palkkioista. Palkkakoonti tulee olla perillä Nillalla viim. kuun 23. pvä, 



jotta Sari saa sen 25. pvä ja voi lähettää palkkatiedot ajoissa eteenpäin tilitoimistolle. Pj hyväksyy ja lähettää 

aina jaostonsa koonnin. 

 

8. Henkilöstöasiaa 

Venla Paunosen koeaika päättyy 30.6, eikä hän ole jatkamassa nykyisessä toimenkuvassaan. Venla on 

ilmaissut halukkuutensa osallistua seuran toimintaan myös jatkossa sekä vapaaehtoistehtävissä että 

valmennuspuolella. Sari keskustelee jatkomahdollisuuksista Venlan kanssa.  

 

Nilla Ahteen kesäloman aikana 13.-21.6. Sari seuraa laskut-sähköpostia. Toinen osa lomasta on 18.-31.7.  

 

Kesätyöntekijät: Sari korostaa kesätyöntekijöiden kanssa toimimisessa ennakoimista ja hyvää ohjeistamista.  

 

9. Muut asiat 

Jäsenrekisteri: Todettiin, että tietojen vieminen jäsenrekisteriin on nettisivujen pääkäyttäjien tehtävä, koska 

muut eivät pysty jäsenrekisteriä näkemään. Ehdotetaan, että Venla muotoilee excel-taulukon, jonka jaostot 

osaltaan täyttävät ja lähettävät pääkäyttäjille (tällä hetkellä Venla, Kristiina, Nilla). Asiasta sovitaan vielä 

tarkemmin. 

 

Harrastemessut: päätettiin osallistua, mutta odotetaan tapahtuman nettisivujen päivittymistä.  

 

Ajovarman toiminta (ja vuokralaisuus MU:n toimistolla) loppuu vuoden vaihteessa Mäntsälässä, joten 

alakerran muuttaminen kokoustilaksi ei liene enää ajankohtaista.  

 

Kiertopalkintoasia: kiertopalkinnot ovat seuran omaisuutta, ja ne tulee palauttaa seuran toimistolle vuoden 

kiertämisen jälkeen.  

 

MU-mitalien hankintaa jäätiin miettimään. Suunnistus, yu ja hiihto jatkavat keskustelua.  

 

Ammunta: Hirvihaaran ympäristölupa lähti valituskierrokselle (kestoarvio 1-2 vuotta). Toiminta-

asemonttujen rakennussuunnitelma seisoo. Nykyisiä ratoja saa kuitenkin muokata ja parantaa. 

Pistooliradalle tehdään mahdollisuus reserviläisammunnalle, jolloin käyttökapasiteetti nousee.  

 

10. Seuraava kokous pidetään ma 8.8. Silloin sovitaan syksyn kokousajat.  

 

11. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 21.10 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

Sari Alaluusua, pj   Kristiina Mäkinen, siht. 

 

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme sen tänään tarkistaneet ja todenneet kokouksen 

kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

Pirjo Keltti   Antti Luoto 


