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HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017 

 

Aika Maanantaina 5.6.2017 klo 18.00 alkaen 

Paikka MU toimisto, Keskuskatu 14 L2, Mäntsälä 

 

Käsitellyt asiat 

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04 

 

2 Läsnäolo 

Paikalla olivat Arto Nummela pj ja sihteeri, Sari Alaluusua, Heikki Saarinen, Minttu Jores, Jukka Bergström 

(poistui 20.00), Harry Eenola, Kristiina Mäkinen (saapui 18.07), Marja-Liisa Laitila (saapui 18.25) 

 

3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista sellaisenaan työjärjestykseksi. 

 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se sellaisenaan. 

 

5 Toiminnanjohtajan poissaolon aikaiset järjestelyt 

Käytiin läpi Toiminnanjohtajan poissaolon aikaiset järjestelyt. Jalkapallojaoston juoksevia asioita hoitavat 

Ville Hellman, Sari Alaluusua ja Teemu Juopperi (lisenssiasiat). Talousasioista ja palkanmaksuista vastaa 

Marja-Liisa Laitila. Hirvihaaran kuntomajan asioissa on avustanut Reijo Tikkakoski. Muissa asioissa on 

yhteyshenkilönä ollut Arto Nummela. MU toimisto on ollut kiinni koko poissaolon ajan. 

 

6 Tukisäätiöanomukset ja jakoehdotus 

Käytiin läpi lajiaostojen tukisäätiöhakemusten perusteella tehty taulukko ja päätettiin ehdottaa MU 

Tukisäätiölle tukisummien jakoa Arto Nummela alustaman esityksen mukaisesti. MU Tukisäätiön 

tukisumma jaetaan seuraavasti; Jalkapallo – 7670 €, Yleisurheilu 5449 €, Suunnistus 3245 €, Hiihto 1145 €, 

Pyöräily 606 € ja Huippu-urheilun Tuki 1885 €. 

 

7 Tukisäätiön hallituksen ehdokashaku 

Asko Eerola on tiedustelun jälkeen ilmoittanut olevansa käytettävissä MU:n Tukisäätiön paikkaa 

täytettäessä. Hallitus esittää yksimielisesti Asko Eerolan valitsemista MU:n Tukisäätiöön. 

 

8 Taloushallinto-ohjelmiston käyttöönotto 

Uusi taloushallintaohjelma pyritään ottamaan käyttöön mahdollisimman nopealla aikataululla. Tavoitteena 

on, että uusi ohjelma on käytössä kesäkuun lopulla ja silloin saataisiin puolen vuoden raportti uudesta 

ohjelmasta. Koulutus kaikille jaostoille pyritään järjestämään 9/2017 aikana oman jäsenistön voimin. 

 



Jaostokohtaiset excel-taulukot lähetetään jaostoille mahdollisimman pian toiminnanjohtajan töihin paluun 

jälkeen. 

 

9 Hallituksen kokouskäytännöt ja pöytäkirjat 

Päätettiin, että MU:n hallituksen pöytäkirjat ovat tulevaisuudessa julkisia ja ne julkaistaan seuran 

nettisivuilla soveltuvin osin. Tämä käytäntö otetaan käyttöön viimeistään 9/2017 jälkeen. 

 

10 Nordea tilin tilanne 

Edellisen kokouksen pöytäkirjapäätöksen mukaisesti Nordean tilit on lopetettu ja kaikki rahavarat on 

siirretty Osuuspankin tileille. 

 

11 Jaostojen toimintaohjeen päivittäminen 

Toimintaohjeita ei oltu ehditty päivittämään, joten tämä kohta siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa 

kokouksessa. 

 

12 Urheilun huiput rahaston ns. käyttöohjeet 

Käyttöohjeita ei oltu ehditty päivittämään, joten tämä kohta siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa 

kokouksessa. 

  

13 Tekonurmen uudistaminen 

Kunnalta saatujen tietojen mukaan tekonurmen uudistaminen olisi siirtymässä vuodelle 2020. Kunnalla ja 

MU:lla on asiasta kuitenkin sopimus, jossa maksimiajaksi on määritelty 10 vuotta, joka umpeutui 2016. 

Asiaa on käsitelty myös jalkapallojaoston johtokunnan kokouksessa, jossa on päätetty toimittaa lausunto 

tekonurmen uudistamisen aikaistamiseksi. Tekonurmi alkaa olla jo niin huonossa kunnossa, että 

loukkaantumisriski on jo todistetusti kasvanut tekonurmen kehnon kunnon takia. 

 

14 Valtuusto/lautakunta-aloite salivuokrien alentamisesta 

Päätettiin, että olemme mukana aloitteessa salivuokrien alentamisen tai maksuttomuuden puolesta. 

 

15 Seuran jäsenistöpäivä, ehdotus 9.6.2017 ohjelma 

Lajijaostojen puheenjohtajat kysyvät lajijaostojen halukkuutta yhteiselle jäsenpäivälle. Päätös 

järjestämisestä tehdään kyselyn vastausten perusteella myöhemmin. 

 

16 Hallihanke, tilannekatsaus 

Asiaa on tiedusteltu kunnalta ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Kunnalta tuli vastaus, että heidän tietojen 

mukaan MU ei saanut myönteistä päätöstä valtiolta (AVI) rahoituksen osalta. ELY-keskukselta ei tietoa 

ehditty saamaan kokoukseen mennessä.  

 

17 Jaostojen ajankohtaiset asiat 

Suunnistus: Koulujen suunnistuskilpailut järjestettiin 18.5. Jukolaan 2017 3 miesten ja 3 Venla-joukkuetta. 

Leimaus-leirillä noin 15 suunnistajaa ja ohjaajaa. Keskiviikkona 7.6. järjestetään karttakävely Hyökänummen 

kartalla halukkaille kuntosuunnistuksen yhteydessä ja 14.6. Sälinkäällä lasten oma suunnistustapahtuma. 

SM-Tempo tarkkuussuunnistuskilpailut järjestetään 6.8. Urheilupuistossa. Kuntosuunnistus on nousussa 

osallistujamäärän mukaan. SM-pyöräsuunnistukseen osallistuu MU:lta kaksi suunnistajaa 

henkilökohtaiseen kilpailuun ja pariviestiin yksi joukkue. 

 

Jalkapallo: Jalkapallokoulu pidetty ja siellä oli 80 jalkapalloilijaa. 2011 ja 2012 syntyneille jatkuu kesän ajan 

kerho ja syksyllä pyritään heistä tekemään uusi joukkue. Harrastejalkapalloryhmä on perustettu 2005-2008 



syntyneille ja se kokoontuu maanantaisin. Ryhmässä on ollut noin 30 pelaajaa. Karuselliturnaus järjestettiin 

toukokuussa ja silloin kentillä oli noin 120 peliä viikonlopun aikana. Syksyllä järjestetään toinen 

Karuselliturnaus. Turnauksilla kerätään rahaa talven hallivuoroille Järvenpäähän. Jalkapallosarjat ovat 

käynnissä kaikissa ikäluokissa. Miesten edustusjoukkueessa on ollut paljon loukkaantumisia osittain 

tekonurmikentän huonon kunnon vuoksi. Keskuskenttä aukeaa jalkapallon käyttöön 7.6. 

 

Yleisurheilu: Yleisurheilukoulu alkaa tiistaina 6.6. ja samana päivänä on Cooper-testi ja senioriryhmän 

kävelytesti. Elokuussa Nordea ja Osuuspankkikilpailut. Einarin Tonni järjestetään 6.8. Keskusurheilukentällä. 

 

Hiihto: Harjoitusohjelma koko kesälle on tehty ja tavoitteena on tarjota kesäharjoittelua 1-2 kertaa viikossa. 

Pääasiassa peruskuntoharjoitusta eri harjoituksilla. 

 

Muista jaostoista ei ollut edustusta paikalla. 

 

18 Muut asiat 

Kunnan liikunta-avustuksen hakemuspapereiden myöhästyminen: Puheenjohtaja kertoi kokoukselle 

saamansa selvityksen, että hakemuspapereiden myöhästyminen johtui toiminnanjohtajan 

kalenteripäiväysmerkinnän virheellisyydestä. Tulevaisuudessa pyritään vastaavat virheet eliminoimaan 

ottamalla hallituksen vuosikello aktiivisempaan käyttöön ja lisäämällä tiedon jakoa tehdyistä toimenpiteistä 

sekä hallitukselle että lajijaostojen puheenjohtajille. 

 

Pyöräkilpailut 12. (kuntoajo) ja 13.8. (kansallinen Tempo) päätettiin, että jaostojen puheenjohtajat 

tiedustelevat kaikkien lajijaostojen apua pyöräkilpailujen järjestämiseksi. Pyöräilyjaosto ei ole tällä hetkellä 

toimiva. mutta jaostossa on muutama lisenssiurheilija. Pyöräilykilpailujen tulot olisi tarkoitus kohdistaa eri 

lajijaostojen ja joukkueiden hyväksi talkooihmisten lukumäärän mukaan. Lajijaostojen puheenjohtajat 

tiedustelevat asiaa jaostojen vapaaehtoisilta. Varaudutaan myös siihen, että jo vapaaehtoisia ei ole 

riittävästi, niin pyöräilykilpailujen järjestäminen pitää peruuttaa MU:n osalta. 

 

19 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat 

Seuraavan kokouksen asialistalle jäivät kohdan 11, 12 ja 15 päivittämiset ja selvitykset. 

 

20 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 14.8.2017 klo 18.00 seuran toimistolla. 

 

21 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.52. 

 

 

Mäntsälän Urheilijat ry 

Arto Nummela 

Puheenjohtaja 


