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Mäntsälän Urheilijat ry     
Hallitus 
    
 
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2018 
 
Aika  Keskiviikko 21.3.2018 klo 18.00 alkaen 
Paikka  MU toimisto, Keskuskatu 14 L2, Mäntsälä 
  
Käsiteltävät asiat 

 
1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06. 
 

2 Läsnäolo 
Arto Nummela, puheenjohtaja 
Marja-Liisa Laitila 
Markku Laine 
Sari Alaluusua 
Jukka Bergström 
Harry Eenola 
Meri Vikstedt, yleisurheilujaoston puheenjohtaja 
Kristiina Mäkinen, vj, suunnistusjaoston puheenjohtaja 
Lasse Hjelt, hiihtojaoston edustaja 
Paula Jurvanen, sihteeri 
 

3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi ilman muutoksia.  
 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Edellinen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. 
 

5 Talous 
Hallitus kävi läpi rahastonhoitajan ja toiminnanjohtajan valmistelemaa tilinpäätöstä. 
Todettiin, että tilinpäätös menee alijäämäiseksi. Saatavien hallinta jatkossa entistä 
tärkeämpää. 
Esitys: Avointen laskujen kirjaaminen alas. Toiminnanjohtaja käy läpi laskut laskut, 
kirjataan alas ne, mitkä on epävarmoja. Laskut jäävät ohjelmaan, niitä ei poisteta eli 
esim. jalkapallopuolella siirtoa ei hyväksytä ennen kuin rästit on maksettu.   
Päätös: Kirjataan alas laskut, joita ei todennäköisimmin tulla saamaan. 
Toiminnanjohtaja valmistelee jokaiselle lajijaostolle viime vuoden tilinpäätöksen 
budjetin kanssa vertailuja ja jokaisen lajijaoston ja joukkueen on käytävä ne läpi ja 
tehdä johtopäätöksen, missä on menty pieleen. Alijäämäisen talousarvion tehneiltä 
jaostoista/joukkueilta hallitus pyytää selvityksen/yhteenvedon 15.4.2018 mennessä. 
Selvitykset käsitellään seuraavassa kokouksessa 25.4.  
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6 Jäsenistön hyväksyminen (liite 1 ) 
Päätös; Hallitus hyväksyi kuusi uutta jäsentä seuran jäseniksi.  
 

7 Seuran yhteinen varainhankinta 
Jaostoilta ei tullut yhtään ehdotuksia määräaikaan mennessä. Muutaman yrityksen 
kanssa on ollut alustavia keskusteltuja seuran yhteisestä tukemisesta ns. 
bonusjärjestelmän kautta. Toiminnanjohtaja selvittää tarkemmin ja valmistelee 
seuraavaan kokoukseen.  
Hallitus linjasi, että mikäli järjestetään isompi tapahtuma yhteisen varainhankinnan 
nimissä, niin sen tulee urheilutapahtuma, ei markkinat tms.  
Hallituksen toteaa myös, että hallitus ei voi tehdä päätöksiä lajijaostojen osalta, vaan 
päätös tapahtumiin on tultava jaostoilta. 

 
8 Seuran jäsenistöpäivä 

Määräaikaan mennessä ei tullut ehdotuksia, mutta kokouksen aikana saatiin 
jäsenistöpäivän runko suunniteltua hyvin kasaan, osa jaostoista oli miettinyt 
tapahtuman sisältöä jo valmiiksi.  
Toiminnanjohtaja on yhteydessä eri jaostoihin, varmistaa heidän osallistumiset ja 
aloittaa tapahtuman markkinoinnin.  
Todennäköistä on, että tapahtuma-alueena on pelkästään tekonurmi. 
Otetaan vappupalloja myyntiin, ennakkotilaukset sekä paikan päällä myynti.  
Toiminnanjohtaja aloittaa tapahtuman markkinoinnin heti.  
 

9 Liikkuva koulu-hanke (liikuntakerho, urheilumessut) (liite 2) 
Mervi Leinonen on lähestynyt seuraa Liikkuva koulu-hankkeen osalta ja tiedustellut 
MU:n halukkuutta osallistua hankkeeseen. Toiminnanjohtaja esitteli Leinosen viestin 
hallinnolle.  
Päätös: kiinnostusta on, selvitetään asiaa tarkemmin valmennuskoordinaattorin 
aloitettua.  

 
10 Jaostojen toiminta  

Todetaan, että on muutamia lajeja, joissa ei ole jaostotoimintaa vaan 
harrastetoimintaa.  
Lentopallonuorten vetäjiltä tullut esitys, että ensimmäisen vuoden (2014-2015) 
toiminnanjohtajan palkkakulut jätettäisiin jyvittämättä lentopallojaostolle.  
 
Todetaan, että on tullut esille tapauksia, joissa MU edustaja on toiminut 
arveluttavasti eri tilanteissa. 
 
Päätös: hallitus edellyttää, että jokaisella kilpailutoimintaa järjestävällä jaostolla on 
toimiva johtoryhmä. Johtoryhmälle hallitus on jo aiemmin määritellyt 
toimintaohjeistuksen.  
Lentopallojaoston esitys ei saanut kannatusta, useamman vuoden takaisia jyvityksiä 
ei voi enää muuttaa.  
 
Toiminnanjohtaja toi esille yksittäisten henkilöiden, jotka ovat mukana seuran 
jaostotoiminnassa sekä jaoston hallituksessa, käyttäytymisen esim. 
kilpailutilanteessa. Hallitus ei voi ottaa kantaa yksittäisten henkilöiden 
käyttäytymiseen eri tilanteissa. Hallitus kehottaa kuitenkin hallituksen edustajia sekä 
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jaostojen johtoryhmissä toimivia näyttämään esimerkkiä yhteisestä MU-hengestä, 
seuraylpeydestä. Toisten tukeminen ja yhdessä tekemisen tukeminen on tärkeää.  
 
Harrastetoiminnan osalta hallitus jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa.  
 
On tullut kritiikkiä seuran toimiston aukioloajoista. Toiminnanjohtaja avaa seuran 
sivuille kyselyn, jonka pohjalta toimiston aukioloaikoja tarvittaessa muutetaan.  
 

 
11 Kevätkokousasiat  

Toimintakertomus on likipitäen valmis.  
Tilinpäätös valmistuu seuraavaan kokoukseen mennessä.  
Kutsut lehteen laitetaan ajoissa, tieto kevätkokouksesta on jo seuran sivuilla.  
Kokouksessa palkittavat vuoden 2017 ansioituneet urheilijat päätetään seuraavassa 
kokouksessa.  

 
12 Jaostojen ajankohtaiset asiat 

Läsnä olevien jaostojen edustajat esittelivät jaostojen viimeaikaisen ja tulevan 
toiminnan hallitukselle.  
 

13 Muut asiat 
13.1. Anottu neljää (4) kesätyöntekijää Kesäduuni OP:n piikkiin 
13.2. Mäntsälän Messut 
Tehdään messuesite, puheenjohtaja tekee tervehdyksen esitteeseen.  
Aineisto jaostoilta messuesitteeseen 9.4.2018 mennessä.  
13.3. Tukisäätiöhakemus 
Hallitus selkeytti tukisäätiöhakemuksen ohjetta. Toiminnanjohtaja lähettää 
päivitetyn ohjeistuksen jaostoille. Hakuaikaa 15.4.2018 asti.  
 

14 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat 
Talous, selvityksen alijäämäisiltä joukkueilta/jaostoilta 
Kevätkokousasiat, toimintakertomus ja tilinpäätös 
Kevätkokouksessa palkittavat urheilijat 
 

15 Seuraavan kokouksen ajankohta 
25.4. seuraava kokous 
 

16 Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 21.34. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
 
Arto Nummela   Paula Jurvanen 
Mäntsälän Urheilijat ry   Mäntsälän Urheilijat ry 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 


