
Mäntsälän Urheilijat ry                Hallituksen kokous 8/2022  

Pöytäkirja 

Aika: 5.9.2022 klo 19:00 

Paikka: Toimisto ja Google Meet -yhteys  

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Sari Alaluusua avasi kokouksen klo 19.05 

 

2. Läsnäolijat  

toimistolla: 

Sari Alaluusua 

Olli Pakkanen 

Jaana Martikainen (20.45 asti) 

Kristiina Mäkinen, siht. 

etänä: 

Timo Kaljunen 

Pirjo Keltti  

Arto Uusi-Simola 

Henna Huovila 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Olli Pakkanen ja Henna Huovila. 

 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Muihin asioihin lisätään Hepolan koulun tilat.  

 

5. Edellisen kokouspöytäkirjan hyväksyminen 

Edellinen pöytäkirja hyväksytään sellaisenaan.  

 

6. Talouskatsaus 

Sari on kiinnittänyt huomiota ison laskun hyväksymisen yhteydessä siihen, että ko. joukkueella ei 

ollut silloin eikä ole edelleenkään vastaavaa määrää rahaa. Todettiin, että varsinkin isoja laskuja 



maksettaessa talousohjesääntöä rahojen ennakkoon keräämisestä on tärkeä noudattaa, koska 

yhdellä tililtä maksetaan kaikkien jaostojen ja joukkueiden kulut.  

Jälkikäteen laskutettaessa on myös se ongelma, että joku kuluihin osallinen on jo saattanut lopettaa 

harrastuksen. 

Toivotaan ”Fivaldin käytön alkeet” -kurssia. Nillaa pyydetään pitämään. Lokakuu olisi sopiva aika, 

jotta samalla voisi käydä läpi talousohjesääntöä ja budjetin tekoa. 

Palkan ja palkkion saajien sopimuksia on vielä paljon tekemättä. Pelkkä henkilötietolomake ei enää 

riitä, vaan jokaisen kanssa tehdään työsopimus, vaikka kyse olisi vain matkakorvauksista. Tämä 

liittyy siihen, ettei seura joudu epäselvien tehtävänimikkeiden takia jälkikäteen maksamaan esim. 

turhia eläkkeitä. Jos epäilee, että soppari on jo tehty, kannattaa soittaa Jaanalle toimistolle. 

Lokakuussa rahaa ei makseta ilman sopimuksia. DL soppareille 15.10. 

Jp-jaosto on etsimässä ensi kaudelle pelinohjaajille tutoria, joka auttaa pelinohjaajia palkkioiden 

kanssa ja pitää heitä tiedotuksessa ajan tasalla. Suvi hoitaa tehtävää tämän vuoden loppuun. 

Jaana kysyy Sirpalta pienten palkkioiden maksuun liittyvistä oheiskuluista.  

 

7. Budjetit ja toimintasuunnitelmat 2023 

Paikallinen futisseura on ehdottanut jalkapallojaostolle palaveria, jossa käytäisi läpi uuden, yhteisen 

futisseuran visioita. MU ei tällä hetkellä näe asiaa ajankohtaisena. Yhteistyötä halutaan kuitenkin 

tehdä esim. harjoitusotteluiden muodossa.  

Syyskokous järjestetään keskiviikkona 23.11. klo 19. Toimintasuunnitelman ja budjetin aineistot 

jaostoittain valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.  

Pyydetään Nillaa lähettämään budjettipohja jaostoille ja Jaanaa lähettämään 

toimintasuunnitelmapohja jaostoille. Sari esittää Mallalle, että jaostot saisivat mahd. pian lokakuun 

alussa kolmannen vuosineljänneksen jyvitykset tietoonsa. Myös kirjanpitokulut tarvitaan. 

Työntekijöitä 2023: 

Jalkapallojaosto on palkkaamassa jo tämän vuoden puolella uutta valmennuspäällikköä. 

Odotukset ja toiveet tuntuvat natsaavan. Palkasta neuvotellaan. 

Jaana on jatkamassa toimistolla. Kunnan kanssa keskustellaan mahdollisesta 

yhteistyökuviosta. 

Sari keskustelee Nillan kanssa hänen mahdollisuudestaan jatkaa rahastonhoitajana.  

Keskustelua herätti jalkapallojaoston toive saada jaostolleen seurasihteeri ja vähentää vastaavasti 

osuuttaan osasta yhteisiä kuluja. Keskustelua jatketaan ensi kokouksessa, ja jalkapallojaostolta 

toivotaan hiukan lisätietoja asiasta. 

 

 

 



8. Muut asiat 

Lentopallolle on tehty nimenhuuto, johon kerätään harrasteryhmän nimi- ja yhteystietoja. Nimien 

keruu täytyy vielä organisoida pitäväksi ja laskutuksesta sopia. 

Harrastusmessuilla oli hyvä käydä. Yhteystietoja kerättiin pyyhearvontaa vastaan. Bingopallon 

pyörityksestä sai pikapalkintoja (pehmofutis, alennuskortti lajikouluun, minikaulahuivi, puffi). 

Infomonisteita ja yhteystietoja jaettiin. 

Kesätyöntekijäpalaute ja Hepolan tilat siirtyvät seuraavan kokouksen käsiteltäväksi. 

 

9. Seuraava kokous  

Ma 10.10. klo 19 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 21:25. 

 

Vakuudeksi  

Mäntsälässä 5.9.2022 

 

 

Sari Alaluusua, puheenjohtaja  Kristiina Mäkinen, sihteeri 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa. 

 

  

 

Olli Pakkanen   Henna Huovila 


