
MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

Expert Mäntsälä 3.10.2012

Läsnä:

Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piippo, Jyrki Valkonen, Mikko Ahonen, Paula 
Jurvanen , Sari Alaluusua (paikalla osan ajasta) sekä kutsuttuna Reijo Tikkakoski

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00.

Joukkueiden yhdistyminen/yhdistäminen, käsiteltävinä varsinkin T04-06 ja P95-98 
ikäluokat, sivuttiin myös P00, P01 ja P02 tilanteita

 T04-06 tilanne joukkueessa n. 13 2004 syntynyttä ja n. 13 2005-2006 syntynyttä. 
Valmentajien ehdotus perustaa oma T04 joukkue, johon muutama -05 ja -06 ikäinen tyttö. 

 Johtoryhmän kannanotto; 

o ensimmäinen toimenpide on tehdä tilannekartoitus vanhempien joukosta, löytyykö 

toimihenkilöitä yhdessä. Kehotetaan miettimään joukkueiden tilannetta useampi 
vuosi eteenpäin, mikä on pelaajien arvioitu määrä muutaman vuoden päästä?

o  Talvikausi mentävä yhdessä –ei ole harjoitusaikoja uusille joukkueille ja talvikausi 

olisi siirtymäaikaa.  

o Keväällä voi olla T04 ja T05-06 joukkueet mikäli toimihenkilöt joukkueisiin saatu. 

Mikäli toimihenkilöitä vanhemmista ei löydy, homma ei toimi

 P94/95 – P98 tilanne; P96-97 ikäluokkaan jäämässä yhdeksän pelaaja ensi kaudelle ja 
toimintaa täytyy muuttaa. Vanhempien toive, että joukkueet P95-97 yhdistetään. -94 pojat 
treenaavat jo nyt -95 poikien kanssa. Futsal sarjaan ilmoitettu P94, P96 ja miehet.  

 Johtoryhmän kannanotto:

o yhdistetään joukkueet P95 ja P96-97 ikäluokat yhteen ja joukkue aloittaa 

yhteistoimintansa marraskuussa 2012. Keväällä 2013 pelit P95 sarjan pelejä ja -94 
ikäluokalle haetaan yli-ikäisyysluvat

o miehillä paikka 3. divarissa, siihen joukkueeseen -94 poikia mukaan

o Futsal-sarjan miesten joukkueen valmentaa Anssi Jokinen, poikien joukkueiden pelit 

vanhempivetoisesti

 P99-02 ikäluokat. P99 joukkueessa 16 pelaajaa ja tarvitsevat ensi kaudelle aluesarjaan 
apuja, joita P01 joukkueesta. P00 tilanne, että noin 10 pelaajaa, ilmoittautuneet 9v9 sarjaan 



eli tarvitsevat apuja. P01 noin 26 pelaajaa, joista 14 aktiivisia. P02 joukkue noin kymmenen 
pelaajaa

 johtoryhmän kannanotto;

o P99 aluesarjajoukkue, mahd. avut P01 joukkueesta

o harrastejoukkue P99+P00??

o P01 kilparyhmä, mahd. avut P00 joukkueesta. Pelaisi 9v9 kilpasarjaa

o P01-02, haastajat -01 ja joukkue -02 yhdistyisivät. Näin syntyisi noin 20 pelaajan 

joukkue, joka pelaisi 7v7 harrastesarjaa.

o ryhmien alkaminen kevääseen mennessä ja ryhmien yhdistymiset otetaan 

huomioon tulevan kauden harjoitusvuorojen sopimisissa

Pajulahden bussikilpailutukset
 pyydetty tarjoukset kolmelta bussiyhtiöltä, Liikenne Seppälä ainut tarjouksen antaja. Hinta 

290 euroa/kerta, bussiin mahtuu 50 henkilöä eli noin 6 euroa/hlö. 

 johtoryhmä päätti tarkentaa tarjousta mahdollisten peruutusten osalta. Mikäli peruutusehdot 
saadaan sovittua, tarjous hyväksytään.

Jaoston jäsenmaksut 2013 

 Johtoryhmä keskusteli jäsenmaksun tulevista summista ja teki ehdotuksen, joka menee 
seuran hallituksen käsiteltäväksi. Seuran hyväksymisen jälkeen jäsenmaksuista tulee 
erillinen tiedote joukkueille.

 jäsenmaksun noston perusteena jalkapallohallihankkeeseen varautuminen, tekonurmen 
pinnoitteen uusimiseen varautuminen sekä henkilöstökuluihin varautuminen, tavoitteena 
keväästä 2013 saada puolipäiväinen juniorivalmennuspäällikkö sekä seurasihteeri, jonka 
palkkakustannuksista osuus tulisi myös jalkapallojaostolta

Taloustilannetta
 jojo-kokouksessa noussutta toivetta saada jaostoon oma laskunmaksaja ei pystytä 

toteuttamaan. Jaoston laskut maksaa vuoden 2012 loppuun Reijo Tikkakoski tai 
taloudenhoitaja Marja-Liisa Laitinen

 jokaisen joukkueenjohtajan tehtävänä on huolehtia, että joukkueen jokainen pelaaja on 
maksanut jäsenmaksunsa kaudelta 2012. Mikäli löytyy pelaajia, jotka eivät ole maksaneet 
jäsenmaksua, jäsenmaksu 125 euroa, eräpäivä heti. Jaosto tarkastaa jäsenmaksutilanteen 
marraskuun aikana.

 johtoryhmässä päätetty talven sisävuoroista sekä hallivuoroista seuraavaa

o koulujen salivuorot kustantaa jaosto



o Pajulahden ja Tuusulan jalkapallohallin maksaa jokainen joukkue itse, vastustajien 

kulut pyydetään maksamaan joukkueen omalla viitenumerolla

Hallihanke
 hallihankkeeseen perustetaan työryhmä, johon osallistujina Reijo Tikkakoski, Jari 

Kupiainen, Jari Piippo, Petri Ritvanen, Mika Ristimäki. Ryhmää voidaan myöhemmässä 
vaiheessa vielä täydentää. Työryhmä päättää ryhmityksen työnjaon ensimmäisellä 
kokoontumisella, Tikkakoski kutsuu työryhmän koolle. 

 työryhmä selvittää eri vaihtoehdot hallihankkeen toteutumiselle, tavoiteaikataulu syksy 2014 
– syksy 2015

 Palloliiton Hatrick-avustusta haetaan syksyllä 2014

Juniorivalmennuspäällikkö sekä seurasihteeri
 tarvetta seurasihteerille, joka palvelee hallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa – tällä 

hetkellä jalkapallojaostossa ja suunnistusjaostossa suurin tarve. Vuoden 2013 MU:n 
budjettiin lasketaan seurasihteerin palkkakustannukset 

 junioripäällikkö; Tutor-toiminta jatkuu, käytetään Pajulahdessa talven aikana Tutor-tunnit. 
Kevätkauden 2013 alkaessa tavoitteena palkata puolipäiväinen junioripäällikkö 

Jaoston hallituksen kokoukset sekä syyskokous
 johtoryhmän seuraavat kokousajat 14.11. klo 18.00 ja 12.12. klo 18.00. Vuoden viimeisessä 

kokouksessa sovitaan kevätkauden kokoukset

 4.11.2012 klo 14.00 W-Golf Riihessä

 syyskokouksen asialistalla mm. jaoston toimintasuunnitelma, budjetti, 
toimihenkilöiden valinta, muut asiat

Kauden päättäjäiset
 päätetty ajankohta 18.11.2012 klo 14.00 Seurojentalolla. 

 jaoston ehdotuksesta päättäjäisten tarjoilun järjestäisi jatkossa nuorimmasta päästä oleva 
ikäluokka eli tänä vuonna P06

 päättäjäisissä palkitaan jokaisesta joukkueesta kehittynein pelaaja sekä tsempparipelaaja. 
Lisäksi jaostosta palkitaan vuoden joukkue, vuoden valmentaja ja vuoden seurahenkilö. 

 Lokakuun loppuun mennessä joukkueiden toimitettava P01 jojoille muP01@hotmail.fi 
seuraavat tiedot

mailto:muP01@hotmail.fi


o omasta joukkueesta vuoden kehittynein pelaaja sekä tsempparipelaaja, voi toimittaa 

myös perusteluja

o lisäksi lyhyt info oman joukkueen vuoden saavutuksista (pelaajalukumäärä, 

osallistumiset, turnausmenestys jne.)

o ketä joukkue äänestää vuoden joukkueeksi, vuoden valmentajaksi sekä vuoden 

seurahenkilöksi

Muut asiat
 jatkossa johtoryhmä tulee kiinnittämään huomiota siihen, että pöytäkirjoissa selkeästi 

päätöskohdat esillä

 Reijo Tikkakoski päivittää kaikkien joukkueiden yhteystiedot ResultCodeen

 MU:n hallitus päättänyt, että uusi hallitus aloittaa seuran imagon päivittämisen Heikki 
Nuutisen vetämänä. Nuutinen toimii graafisena suunnittelijana Aalto-yliopistossa.

 johtoryhmä muistuttaa, että seuran ja jaoston päätiedotuskanavana toimii mu-jalkapallo.fi 
eli jojojen tulee käydä sivustoilla säännöllisesti ja pitää joukkueensa osalta yhteystiedot 
ajantasalla

 joukkueenjohtajaillat jatkossa noin kahden kuukauden välein, seuraava jojo-ilta marras-
joulukuun vaihteessa, lisätietoa tulee lähempänä ajankohtaa

 Johtoryhmän päätös: peleissä saa käyttää vain pelinohjaajakoulutuksen käyneitä ohjaajia, 
ei muita. Pelinohjaajilla oma nimenhuuto http://mupelinohjaajat.nimenhuuto.com/, jonne 
joukkueenjohtaja ilmoittaa pelit, joihin ohjaajaa tarvitaan. 

 Koulutuskalenteri 2013

o seura järjestää kaksi kertaa vuodessa valmentajakoulutuksen. Mikään ei estä, että 

joukkueen toimihenkilöt käyvät Uudenmaan piirin koulutuksessa muilla 
paikkakunnilla E- ja D-kurssit. Seuraavat valmentajakurssit Mäntsälässä keväällä 
2013 Tutorin vetämänä

o huoltajan peruskurssi järjestetään uudelleen keväällä 2013

 Sponsorit 2013. Nykyisten pääsponsoreiden kanssa neuvottelut kaudelle 2013 meneillään. 

 Toimihenkilövaihdoksia tiedoksi:

o T00-03 vastuuvalmentajaksi vaihtuu vkosta 44 alkaen Ville Hellman

o P06 uusi joukkueenjohtaja Mari Ketonen

o P00 vastuuvalmentaja Petri Suutari jää työkiireiden takia pois ja Michael Bardzinski 

ottaa vetovastuun

o P00 uusi joukkueenjohtaja Anna Helin

http://mupelinohjaajat.nimenhuuto.com/


 joukkueenjohtajien jaoston puheenjohtaja Kupiaiselle ilmoittamien toimihenkilöiden nimet 
Kesport Mäntsälässä ja lahjakortit noudettavissa ilmoitettujen osalta.  

Jaoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.
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