
Jalkapallojaoston johtoryhmän kokous
25.4.2012, Expert Mäntsälä
Osallistujat:
Jari Kupiainen, pj
Ville Hellman 
Mikko Ahonen
Paula Jurvanen
Marja-Liisa Laitila, seuran talousvastaava
Sari Alaluusua, siht.
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00
1) Tutor-hanke on käynnistynyt, E-kurssi on pidetty ja D-kurssin osiot 

saadaan päätökseen toukokuun 2012 aikana. Seuraavat E-ja D-kurssit 
järjestetään vuonna 2013, C-koulutuksesta infoa myöhemmin. Tutor-
hanke on monivuotinen.

2) Osana MU:n ja FC Reippaan seurayhteistyötä järjestetään 5 
koulutustilaisuutta vuodessa ja näiden perusteella laaditaan jaoston 
strategia ja visio.

3) Marja-Liisa Laitila lähettää heti vapun jälkeen  joukkueille tietoa 
rahatilanteesta. Jotta laskujen maksu sujuisi jatkossa joustavasti, on 
jojojen tiliöitävä laskut ja varmistettava, että ne on hyväksytty oikein. Jojo 
voi hyväksyä oman joukkueensa laskut, ei kuitenkaan omaa laskuaan, 
siihen vaaditan jaoston puheenjohtajan hyväksyntä. Marja-Liisa lähettää 
jojoille exel-pohjan, johon täytetään pelaajien ja toimihenkilöiden tiedot. 
Alamme ylläpitää jaoston omaa jäsenrekisteriä, jotta voidaan varmistaa 
kaikkien jäsenmaksujen olevan kunnossa. Kun tiliote saapuu, on jojoilla 
viikko aikaa tarkistaa mahdolliset epäselvyydet ja pyytää niihin oikaisua. 
Johtoryhmä tutustuu jalkkis.net-järjestelmään.

4) Paula Jurvanen on laatinut jaostolle vuosikellon, siihen tutustutaan 
tarkemmin jojoille, vastuuvalmentajille ja huoltajille tarkoitetussa 
tilaisuudessa 9.5.2012.

5) Jaosto suunnittelee oman kuplahallin hankkimista Mäntsälään. Hanke on 
alussa, keskustelut kunnan suuntaan on aloitettu ja mahdollista paikkaa 
kartoitetaan.

6) Päätoimisen valmennuspäällikön palkkausta valmistellaan. Jaostolla on 
mahdollista hakea palkkatukea eri tahoilta, lähtökohta on kuitenkin, että 
hanke on omarahoitteinen eli kustannukset peritään pelaajilta. 
Jäsenmaksut tulevat nousemaan ja ne maksetaan mahdollisesti jatkossa 
kahdessa erässä keväisin ja syksyisin. Seurayhteistyötä FC Reippaan 
kanssa tiivistetään ja tavoitteena on saada kyky-ja taitokoulutoimintaa 



sekä taitokilpailut Mäntsälään.  Tutor-toiminta jatkuu ja sen pääasiallisena 
tavoitteena on valmentajien kouluttaminen.

7) Jaoston nykyisten sponsorien (Kesport, OP, Rautia Korpisaari ja Sarjalaite 
Oy) kanssa yritetään jatkaa sopimusta vielä kaudella 2013. Neuvotteluja 
käydään myös Rexamin kanssa.

8) Jalkapallokoulu järjestetään tekonurmella 4.-7.6 ja lopputurnaus 
lauantaina 9.6. Jp-koulu on tarkoitettu vuosina 2004-2007 syntyneille 
lapsille. Ohjaajina toimivat P96-joukkueen pelaajat, heidän tuekseen tulee 
myös aikuisia. Ville Hellman on laatinut harjoitussuunnitelman ja P05 
järjestää jp-koulun lopputurnauksen 9.6. Ilmoittautuminen on jo 
käynnissä sporttisaitilla, tapahtumaa mainostetaan lisäksi 
paikallislehdissä. P/T 04-06 toimihenkilöitä toivotaan paikalle, vuonna 
2007-syntyneiden joukkue perustetaan syksyllä, mikäli vanhemmista 
löytyy tarvittavat toimihenkilöt. Lisätietoja sporttisaitilta.

9) Jaoston uudet webbi-sivut ovat kehitteillä, jojoja ohjeistetaan asiasta 
myöhemmin.

10)Valmentajasopimukset käsitellään 9.5 jojoille, vastuuvalmentajille ja 
huoltajille järjestettävässä tilaisuudessa.

11) Puuttuvat pelipaidat ovat painossa. Seuratakin hankkiminen on 
suunnitteilla, kyseessä on ns. retrotakki.

12)Jaostoon tarvitaan ja etsitään uusia valmentajia. 

13)Mikko Ahonen ilmoittaa harjoitus-ja keskusnurmien avautumisesta, vielä 
sinne ei saa mennä. Harjoitusnurmi tulee olemaa pääsääntöisesti 
Opelligalaisten pelikäytössä. Myllymäen ja Riihenmäen kentät toimivat 
varakenttinä.

14)Muut asiat:
- 2.5 järjestetyn huoltajakurssin maksu 10 euroa / henkilö peritään 

joukkueilta.
- toimihenkilöt maksoivat lapsistaan täyden jäsenmaksun. Jojot 

ilmoittavat 20.5 mennessä Jari Kupiaiselle niiden toimihenkilöiden 
nimet, jotka ovat oikeutettuja 50 euron  kompensaatioon  (lahjakortti 
Kesportiin). Toimihenkilöiden tulee olla huom! aktiivisesti toiminnassa 
mukana (jojo, vastuuvalmentaja, valmentajat, huoltajat) ja 
kompensaatio on mahdollista saada vain yhden kerran (vaikka olisi 
usean joukkueen toiminnassa mukana).



15)Seuraava johtoryhmän kokous pidetään 23.5.2012

Mäntsälässä 2.5.2012
Sari Alaluusua, jaoston sihteeri


