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Mäntsälän Urheilijat ry     
Hallitus 
    
 
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017 
 
Aika  Maanantaina 28.8.2017 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 
Marja-Liisa Laitila 
Heikki Saarinen 
Sari Alaluusua 
Minttu Jores 
Jukka Bergström (poistui klo 19.15) 
Kristiina Mäkinen (saapui klo 18.55) 
Paula Jurvanen, sihteeri 
 

3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. Mahdolliset uudet asiat lisätään kohtaan 15. 
 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.  
 

5 Tukisäätiön harkinnanvarainen tuki, Mäntsälän Urheilun Urheilun tuki ry:n tuen 
käyttökohde 
 
Päätetty, että jaostot toimittavat halutessaan avoimen hakemuksen tukirahan osalta 
23.9.2017 toiminnanjohtajalle. Hakemusten mukaan toimitetaan seuran 
tukihakemus Tukisäätiölle. 
 
Päätetty, että ehdotetaan Mäntsälän Urheilun tuki ry:lle tukirahaa säilytettävän 
vuodelle 2018, jolloin Hirvihaaran aluetta muutenkin kehitetään.  
 
 

6 Kyläseurojen jäsenten emoseuran jäsenmaksut 
Hallitus keskusteli tämänhetkisestä tilanteesta.  
Päätettiin, että MU kutsuu kyläseurojen puheenjohtajat koolle 2.10. klo 19:30 
alkaen. Ennen kokousta kyläseurojen on toimitettava omat jäsenrekisterit seuran 
toimistolle.  
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7 Pyöräkisojen tulojen jakaminen 

Päätetty, että pyöräilytapahtumien tulo jää pyöräilyjaostolle kohdennettavaksi 
toiminnanjohtajan palkkakuluihin.  
 

8 Jaostojen tapahtumista/lajikouluista tiedottaminen 
Hallitus esitti huolen viestintäohjeistuksen puutteesta ja toimimattomuudesta. 
Muistutetaan jaostoja viestinnän toteuttamisesta. Toiminnanjohtaja valmistelee 
emoseuran sivujen uudistamista.  
 

9 Seuran asujen ja fanituotteiden tilanne 
Päätetty, että varastossa olevat Trimtexin seura-asut myydään -40 % alennuksella, 
alennus voimassa niin kauan, kuin tavaraa riittää.  
 

10 Hallihanke 
Hallitukselle tiedotettiin hallihankkeen tilanne.  
 

11 Talven salivuorojen jako 
Todettiin seuran saamat salivuorot ja todetaan kohtuullisen hyvä tilanne vuorojen 
osalta.  
 

12 Seuran jäsenistöpäivä 2017 
Kevään jäsenistöpäivä peruttiin, uutena ehdotuksena samalla tutustuminen 
Riihenmäen uuden koulun saliin.  
Päätetty, että tapahtuma järjestetään marraskuussa ja samalla seuran syyskokous. 
Aika ilmoitetaan, kun Riihenmäen koulu on varattavissa tapahtumakäyttöön.   
 

13 Talous, rahatilanne ja taloushallinto-ohjelmisto 
Hallitukselle tuotu esille seuran taloustilanne ja keskusteltu uudesta taloushallinto-
ohjelmistosta, jonka käyttöönotto on jo osittain tehty.  
 

14 Jaostojen ajankohtaiset asiat 
Käytiin läpi jaostojen ajankohtaiset asiat.  
 

15 Muut asiat 
15.1. Anomus SM-kilpailumatkoista 
Anomus urheilijan osalta SM-kisamatkoista. Päätetty tukea puolella anotusta 
summasta.   
 
15.2. Verotuspäätös 2016 
Todetaan: Ei maksua, ei palautettavaa.  
 
15.3. Mäntsälän Uutiset harrastelehti 
Ollut elokuun alussa. Syyskuun alussa tulossa hyvinvointiteemalehti.   
 
15.4. Kuntomajan vuokraus 2018 
Todetaan, että talkoot 14.9. ja mahdollisesti myös 16.9., käytetään Silmun tukirahoja 
remontointiin.  
Muut kuntomajan asiat siirretään seuraavaan kokoukseen.  
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15.5. Syyskokouksen ajankohta 
2017 Syyskokouksen ajankohta liikuntatapahtuman yhteydessä joko 11.11. tai 25.11. 
Riippuu Riihenmäen salin varattavuudesta.  
 
15.6. Toive MU:n logon päivittämisestä 
Jalkapallojaostosta on tullut toive päivittää seuran logo. Muutamia vuosia sitten oli 
näkyvillä ehdotuksia seuran uudeksi logoksi.  
Hallitus päätti, että nykyisellä logolla jatketaan, ei tarvetta muutoksille.  
 
15.7. Mäntsälän Urheilijat verkkotunnus uusittu viideksi vuodeksi  
Todetaan, että verkkotunnus on uusittu ja voimassa vuoteen 2022 saakka.  
 
15.8. Kesäkadun avajaiset 
Seuraavaan kokoukseen  
 
15.9. Tekonurmen uudistaminen 
Hallitukselle infottu tämänhetkinen tilanne.  
 

16 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat 
Urheilun huiput rahasto 
Jaostojen toimintaohjeen päivittäminen 
Kuntomaja ja kesäkadun avajaiset 
 

17 Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava hallituksen kokous 10.10.2017 klo 18.00. 
 

18 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.25. 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
 
Arto Nummela   Paula Jurvanen 
Mäntsälän Urheilijat ry   Mäntsälän Urheilijat ry 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 


