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Mäntsälän Urheilijat ry     
Hallitus 
    
 
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2018 
 
Aika  Keskiviikko 25.4.2018 klo 18.00 alkaen 
Paikka  MU toimisto, Keskuskatu 14 L2, Mäntsälä 
  
Käsiteltävät asiat 

 
1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:04. 
 

2 Läsnäolo 
Arto Nummela, puheenjohtaja 
Marja-Liisa Laitila 
Meri Vikstedt 
Harry Eenola 
Helena Vainio, vj 
Toni Karlsson, vj 
Sari Alaluusua 
Touko Koivisto 
Nilla Ahde, hiihtojaoston puheenjohtaja 
Paula Jurvanen, sihteeri 
 

3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Asialistan kohtaan Muut asiat lisätään asiat tarvittaessa asiakohtaa käsiteltäessä. 
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.  
Käsitellään talous kohtana 4.  
 

4 Talous 
Tilinpäätös 2017 on valmistunut. Toiminnanjohtaja ja rahastonhoitaja konsultoivat 
23.4. tilintarkastajaa, joka antoi muutamia ohjeistuksia, miten kirjaukset tehdään.  
Esitys: Hyväksytään tilinpäätös esitetyssä muodossa. Onko tarvetta laittaa 
tiedoksianto jaostoille hyväksytystä tilinpäätöksestä? 
Päätös: Tilinpäätös hyväksytään. Jaostoille laitetaan tiedoksianto tilinpäätöksestä 
jaoston omalta osalta ja pyydetään kommentit, miten estetään jatkossa mahdollinen 
alijäämäinen tilinpäätös.  
 

5 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan tehdyillä muutoksilla. 
Toiminnanjohtaja laittaa kyselyn toimiston aukiolotoiveista seuran nettisivuille.   
 

6 Kevätkokousasiat (liite 1) 
Käyty läpi toimintakertomus sekä päätetty palkittavat urheilijat. Toiminnanjohtaja 
kutsuu palkittavat urheilijat tilaisuuteen.   
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7 GDBR, EU tietosuoja-asetus ja sen vaatimukset MU toimintaan (liite 3) 
EU tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Sen myötä on tarkennettava 
toimintatapoja. Toiminnanjohtaja menossa ESLU:n koulutukseen 26.4.2018. 
Rekisteriseloste seuralla on ajan tasalla. Todetaan, että toimitaan lakien ja asetuksen 
mukaan.  
Siirretään käsiteltäväksi myös seuraavaan kokoukseen.  
 

8 Jäsenistön hyväksyminen (liite 4) 
Tarkastettiin ja hyväksyttiin uudet jäsenet. Jäsenmäärä uusien jäsenten 
hyväksymisen jälkeen 2 465.  
 

9 Seuran yhteinen varainhankinta 
Bingo: 2 kertaa takana, enemmän saisi olla väkeä paikalla.  
Varainhankinta vappupallot, hyvin alkanut mutta enemmänkin saisi vielä mennä. 
Kuntomaja, markkinointia tehostettava. Uudet kuvat Kuntomajasta ja tehostetaan 
markkinointia.  
 

10 Ampumajaoston hankinta-asia (liite 5) 
Ampumajaosto on saatu tarjouksen elektronisista taululaitteista Monitoimitalon 
vihreään saliin. Toiminnanjohtaja on selvittänyt Monitoimitalon remonttiaikatauluja.  
Alkuperäiset laitteet ovat vuodelta 1987. Nykyään ennätyskelpoisia laitteita vain 
elektroniset järjestelmät. Jo 10:llä laitteella pääsisi alkuun, tulisi monimuotoisuutta 
kilpailuihin. Laitteita on testauksessa useammissa paikoissa, Hämeenlinna, Nokia, 
Pohjois-Hämeen ampujilla. Vuosittaisten kulujen osuus on pieni.   
Esitys: ammunnalla kerättyä rahaa kirjanpidollisesti, halutaan käyttää elektronisen 
laitteiston hankintaan.  
Päätös: selvitetään rahoitusvaihtoehtoja 30 laitteiston hankintaan Silmulta ja 
kunnalta. Ampumajaosto voi edetä hankkeen selvittämisessä. 
 

11 Seuran jäsenistöpäivä 29.4. 
Seuran toimintapäivä 29.4. klo 14-16 tekonurmella. Vappupallojen 
ennakkomarkkinointi ollut noin 2 viikkoa päällä, muutamia palloja on mennyt. 
Lehdessä ollut seurapalstalla ilmoitukset sekä toimittaja tehnyt jutun tapahtumasta 
ja vappupallojen myynnistä.  
Toiminnot käyty läpi sähköpostitse, asian osalta ei ole ollut tapaamista.  
MU työntekijä on valmistellut kahvioon itse leivottua pullaa sekä keittää kahvit.  
Makkarat tilattu ja makkaroita voidaan hyödyntää jalkapallon karuselliturnauksessa, 
mikäli niitä jää yli.  
Osallistumispalkinnot varmistettu.  
 

12 Tukisäätiöhakemukset (liite 6) 
Hakemusten pohjalta puheenjohtaja valmistellut jakoesityksen. Hiihtojaoston 
anomus toimitettu myöhässä.  
Esitys: puheenjohtajan esityksen mukaisesti tehty jakokaaviot ilman hiihtojaoston 
osuutta sekä hiihtojaoston tukihakemuksen mukaisesti.  
Päätös: hiihtojaoston anomus jätetään huomiotta myöhästymisen takia. Toimitetaan 
tukisäätiölle valmistellun mukainen anomus.  
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13 Jaostojen ajankohtaiset asiat 

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

14 Muut asiat 
14.1. Mäntsälän Messut, palaute 
Mäntsälän Messut jäi kävijätavoitteestaan, vaikkakin tuntui, että väkeä oli enemmän 
kuin aiempina vuosina. Messupaikka maksoi liki 400 €, tuotto oli 25 €. Kuitenkin 
tärkeää olla näkyvillä ja esim. bingoa mainostettiin paljon.  
 
14.2. Erityisryhmätoiminta, Futuurikerho 
Kunta lähestynyt yleisurheilujaostoa ja kysynyt, ottaisiko MU kokonaisvastuun 
Futuurikerhon ylläpidosta jatkossa. YU puheenjohtaja Meri Vikstedt kävi 
tutustumassa kerhoon paikan päällä ja kunnan erityisliikunnanohjaaja Sari 
Karjalainen kävi toimistolla keskustelemassa ryhmän toiminnan siirtymisestä MU:lle, 
tuossa tapaamisessa mukana toiminnanjohtaja sekä Vikstedt.  
Meri kävi tutustumassa ryhmän toimintaan.  
Esitys: otetaan Futuurikerhon organisointi osaksi MU:n toimintaa.  
Päätös: resursseja ei ole, miten määritetään maksut. Meri selvittää asiaa vielä 
tarkemmin kunnan ja nykyisen kerhon vastaavan ohjaajan kanssa.  
 
14.3. Seuratuki 2018, myönnetty 13 000€ 
Seuratuen 2018 saajat on julkistettu, MU saanut jatkorahoitusta 
valmennuspäällikön/koordinaattorin palkkaamiseen vuodelle 2018 13 000 €. 
Tukiraha on käytettävä vuoden 2019 loppuun mennessä.  
 
14.4. Kesätyöntekijät 
MU on saanut OP:lta luvan kolmen nuoren palkkaamiseen kesäksi. Toiminnanjohtaja 
valtuutettiin haastattelemaan ja valitsemaan kesätyöntekijät.  
 

15 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat 
GDBR 
Vuoden 2019 yhteisten kulujen jakaminen harrastetoiminnan osalta, jaostojen 
toiminta yleisesti 
Seuran yhteinen varainhankinta 
Ampujien hankinta 
 

16 Seuraavan kokouksen ajankohta 
Vuosikokous 16.5.2018.   
Seuraava varsinainen kokous 6.6.2018.  
 

17 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:17. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
 
Arto Nummela   Paula Jurvanen 
Mäntsälän Urheilijat ry   Mäntsälän Urheilijat ry 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 


