
Kokouspöytäkirja

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmän kokous 15.2.2013

Läsnä:

Jari Kupiainen, pj

Paula Jurvanen

Mikko Ahonen

Jari Piippo

Sari Alaluusua, siht.

1) Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:00

2) Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Ahonen ja Jari Piippo

4) Seurasihteerin määräaikaisen työsopimuksen vahvistaminen

Paula Jurvanen aloittaa MU:n seurasihteerinä, työsuhde on määräaikainen välillä 1.3-31.12.2013, 
sopimuksen jatkamisesta sovitaan erikseen ennen määräajan päättymistä. Jalkapallojaosto on 
sitoutunut maksamaan 60% seurasihteerin palkkakuluista, seuran hallinnolle ja muille jaostoille jää 
40%, toteutunut jakauma tarkistetaan viimeistään vuoden lopulla. Seurasihteerin yhteystiedot 
ilmoitetaan joukkueille Paulan aloitettua työnsä.

5) Jaoston kauden 2013 toimintasuunnitelmaan ei tehty tarkistuksia.

6) Jaoston edustajat olosuhdetyöryhmään (tekonurmi ja hallihanke):

Jari Kupiainen, Petri Ritvanen, Paula Jurvanen ja Jari Piippo

7) Muut esille tulleet asiat:

- Miesten joukkueelle on löydyttävä joukkueenjohtaja heti, joukkueen vastuuvalmentajaan ollaan 
yhteydessä asian tiimoilta.

- Riihenmäen hiekkakenttä ei ole jalkapalloilijoiden käytössä kaudella 2013. Myllymäen kentän 
rinnalle suunnitellaan Hepolan koulun kenttää Opelliigan peleihin ja harjoituskäyttöön.

- Jojo-kokouksessa ehdotetut kevään tekonurmivuorot vahvistetaan, vuorolista löytyy sporttisaitin 
kenttäkalenterista. Vuorotilanne päivitetään luonnonnurmien avautuessa. Pyritään siihen, että 
listan mukaan kulloinkin harjoitusvuorossa olevat joukkueet saavat harjoittelurauhan.

- Pelinohjaajainfo on vahvistettu, info löytyy pelinohjaajien Nimenhuudon kuvat ja materiaalit-
osiosta. Leikkimaailmaikäisten peleissä noudatetaan jatkossa näitä ohjeita, tiedottakaa asiasta 
myös pelinohjaajina toimivia. Uusia pelinohjaajia tarvitaan ja koulutus kuuluukin osana 
valmennukseen, tänä vuonna koulutetaan kaikki vuonna 2000-syntyneet juniorit. 



Pelinohjaajakursseista tiedotetaan myöhemmin lisää, mukaan ovat tervetulleita myös 
vanhemmat juniorit ja aikuiset, ajankohta maalis- huhtikuu 2013. 

- Jaoston tietoon tulleiden tyhjinä olevien hallien soveltuvuus jalkapallokäyttöön selvitetään, 
samalla arvioidaan aiheutuvat kustannukset. Tekonurmen auraus ja talvikunnossapito otetaan 
esille kunnan edustajien kanssa pidettävässä palaverissa, tavoitteena on, että kenttä on jatkossa 
käyttökunnossa läpi talven.

- Jaosto saa vuosittain kasvattajarahaa MU:sta lähtöisin olevista menestyneistä pelaajista. Tätä 
rahaa suunnataan pelaajakehitykseen ja juniorit voivat hakea stipendejä esim leirityksiä varten. 
MU P99:n kolme pelaajaa osallistuu huhtikuussa 2013 seurayhteistyön puitteissa FC Reippaan 
ulkomaanleirille, kullekin pelaajalle myönnettiin leiritukea 320€ hakemuksen perusteella.

- MU:sta on valittu edustajia piirin luottamuselimiin seuraavasti, kausi on kaksivuotinen : 
Kurinpitovaliokunta Reijo Tikkakoski ja seurakehitysvaliokunta Sari Alaluusua

- Pelipaidat ovat jaoston omaisuutta ja  ne tulee  palauttaa Paula Jurvaselle pelaajan lopettaessa tai 
paitojen jäädessä pieneksi . Jollei paitoja palauteta, niistä veloitetaan 30 euroa / paita. 
Joukkueenjohtajien tehtävä on huolehtia, että asia on kunnossa, äärimmäisessä tapauksessa 
paitojen hinta veloitetaan joukkueelta.

- Jaostolla on omat sponsorit ja joukkueilla on ollut mahdollisuus hankkia omia rahoittajiaan. 
Jatkossa on syytä miettiä, olisiko isoista firmoista enemmän hyötyä niiden toimiessa jaoston tai 
jopa koko seuran tukijoina, tästä tarkempaa ohjeistusta tulossa myöhemmin.

- Seurayhteistyö FC Reippaan kanssa jatkuu ja tähänastiset kokemukset ovat olleet hyviä, 
esimerkkeinä pelaajakehitystoiminta ja valmennuskoulutus. Tänä keväänä on MU:n vuoro 
järjestää Ystävä-turnaus nuoremmille junioreille.

- Jokaisen jojon tulee tarkista, että sporttisaitin yhteystiedot ovat ajan tasalla, ainakin 
joukkueenjohtajan ja vastuuvalmentajan sp-osoite ja puhelinnumero on löydyttävä. Jaoston 
toimihenkilöille hankitaan yhteneväiset sähköpostiosoitteet toimintaa koskevia viestejä varten, 
näin tiedot siirtyvät helposti seuraajalle toimihenkilöiden vaihtuessa.

- Jälleen on mahdollisuus käydä järjestyksenvalvojakurssi, lisätietoa Mikko Ahoselta.

- Johtoryhmän seuraava kokous tiistaina 19.3.2013

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21:00

Mäntsälässä 24.2.2013

Sari Alaluusua

sihteeri


