
Mäntsälän Urheilijat ry                Hallituksen kokous 7/2022  

Pöytäkirja 

Aika: 8.8.2022 klo 18:00 

Paikka: Etäyhteys  

 

1. Puheenjohtaja Sari Alaluusua avasi kokouksen klo 18:01 

 

2. Läsnäolijat etäyhteydellä  

 

Sari Alaluusua 

Olli Pakkanen 

Jaana Martikainen 

Antti Luoto 

Timo Kaljunen 

Kristiina Mäkinen 

Suvi Leino, poistui 19:50 

Hanna And liittyi 18:54 

Pirjo Keltti liittyi 19:02 

Nilla Ahde liittyi 19:00 

Venla Paunonen 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Jaana Martikainen ja Kristiina Mäkinen 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Muihin asioihin lisätään harrastemessut, ikäihmisten liikuntapäivä, ensi viikon lehtimainos ja 

Liikkuva Mäntsälä -hanke.  

5. Edellisen kokouspöytäkirjan hyväksyminen 

Edellinen pöytäkirja hyväksytään sellaisenaan.  

6. Talouskatsaus 

• Käytiin läpi taloustilanne jaostoittain.  

• Käytiin läpi avoimien laskujen tilanne. 



• Keskusteltiin, miten tulevaan vuoteen on hyvä valmistautua toimintasuunnitelmia ja 

budjetteja valmistellessa. Yhteisten kulujen vaikutus jaostojen talouteen on hyvä käydä läpi 

entistä paremmin.  

 

7. Jaostojen kuulumiset ja suunnitelmat syksylle 

Hiihto: Muutama nuori osallistui Become a Champion -leirille, joka oli ollut onnistunut. Heinäkuussa 

omista ryhmistä pidettiin taukoa. Nyt harjoitukset starttaamassa taas.  

Jalkapallo: Opel Liiga käynnissä. Syksyn toiminta alkamassa. Tekonurmella jonkin verran ilkivaltaa 

kesän aikana. Valmennuspäällikköhaku loppui kesäkuussa, asia kesken valinnan osalta. Uusi 

joukkue, pääosin 2017 syntyneistä.  

Suunnistus: Kuntosuunnistukset jatkui, noin 35 osallistujaa. Kesätauolla järjestettiin 4 kisaa 

tarkkuussuunnistusta, yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Junioreiden kanssa mukava 

suunnistuskoulu keväällä. MU mukana myös Jukolassa ja Venloissa.  

Yleisurheilu: Jatkunut kesätauon jälkeen. Kesällä matalan kynnyksen kisoja. Yksi urheilija lähdössä 

ikäluokkansa SM-kisoihin. Aikuisurheilun MM-kisoissa tuli menestystä kahdessa lajissa. Tulevan 

viikon torstaina Hippokisat.  

Koripallossa: Noin 10 osallistujaa ollut.  

 

8. Syyskokousasiat 

Syyskokous järjestetään alustavasti keskiviikkona 23.11. klo 19 tai varapäivä ke 30.11. klo 19. 

Toimintasuunnitelman aineistot jaostoittain valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.  

 

9. Muut asiat 

• Hallituksen loppuvuoden kokoukset 

• Ma 5.9. klo 19 

• Ma 10.10. klo 19 

• Ma 7.11. klo 19 

• Ke 23.11. syyskokous klo 19 Kunnantalon valtuustosalissa.  

• Ma 12.12. klo 19, aloitetaan klo 18 puurokokouksella 

• Venlan asiat 

• Käytiin läpi Venlan tilannetta, hän jatkaa vapaaehtoisena seurassa. 

• Uusi yhteistyökumppani. Päätettiin hyväksyä sopimus. 

• Liikuntaa Ukrainasta saapuneille. Usealla jaostolla halu tarjota mahdollisuus tulla 

mukaan toimintaan. Asia edistynee syksyn aikana.  



• OP-sopimuksen toteutus. Venla toteuttaa kuntotestauksen OP:n henkilökunnan 

kanssa. 

• Harrastemessut 20.8. klo 10-14 

• Pyritään olemaan mukana, valmistellaan A4-kokoinen esite. 

• Ikäihmisten liikuntapäivä: Kristiina kartoittaa tilanteen ainakin suunnistusjaoston osalta.  

• Tulevan viikon keskiviikkona yleismainos seuran toiminnasta Mäntsälän Uutisissa. 

• Liikkuva Mäntsälä -hanke. Jaostojen puheenjohtajat hoitavat.  

• Muistutettiin, että täytyy tehdä kirjalliset sopimukset kaikkien niiden henkilöiden kanssa, 

jolle MU maksaa palkkaa tai palkkiota. Sopimus tehdään toimistolla ja se vaatii seuran pj:n 

allekirjoituksen. 

• Keskusteltiin, miten jäsenrekisteriasiaa viedään eteenpäin.  

• Sari on keskustellut Osuuspankin kanssa yhteistyöhön liittyvästä laskutusajankohdasta. 

Nilla hoitaa laskutuksen eteenpäin.  

 

10. Seuraava kokous  

• Ma 5.9. klo 19 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 20:25 

 

Vakuudeksi  

Mäntsälässä  

Sari Alaluusua, puheenjohtaja  Venla Paunonen, sihteeri 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa. 

 

 


