
MU jalkapallojaosto

Johtoryhmän kokous 19.3.2013, MU:n toimisto

Läsnä:

Jari Kupiainen, pj

Paula Jurvanen

Ville Hellman

Jari Piippo

Mikko Ahonen

Sari Alaluusua, sihteeri

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:15.

2. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ville Hellman ja Mikko Ahonen

3. Keskusteltiin työnjaosta jaoston johtoryhmän sisällä, jatketaan entiseen tapaan eli 
puheenjohtaja valmistelee kokousten esityslistan ja sihteeri lähettää kokouskutsun.

4. Jalkapallokoulu järjestetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, ilmoittautuminen avataan 
sporttisaitilla maaliskuun aikana. Tutoriamme Dariota kysytään jalkapallokoulun 
vastuuhenkilöksi, paikalle kutsutaan kohdeikäluokkien (2005-2008 syntyneet) tyttö-ja 
poikajoukkueiden valmentajia,  T98/99-joukkueen pelaajat toimivat apuohjaajina. 
Jalkapallokoulun osallistumismaksu on 60€, sisaralennuksella 50€.  Hintaan sisältyy 
varustepaketti, jalkapallokoululaisille hankitaan korttelipassi ja vakuutus järjestäjän 
toimesta, osallistumismaksu sisältää myös MU:n jäsenmaksun.

5. A-junioreiden (P94-97) varat yhdistetään.



6. Juniorivalmennuspäällikön palkkausta valmistellaan. Keskustelut sopivan henkilön 
löytämiseksi aloitetaan yhteistyöseuramme FC Reippaan kanssa, kokoukseen osallistuvat 
Jari Kupiainen, Ville Hellman ja Paula Jurvanen.

7. Olosuhdetyöryhmä aloittaa työnsä kartoittamalla eri mahdollisuuksia harjoitusolojen ja 
kenttätilanteen parantamiseksi. Vaihtoehtoina ovat tekonurmen lämmitys, kuplahallihanke 
ja jo olemassa olevat halliratkaisut. Mikko Ahonen valmistelee suunnitelmat ensi talven 
osalta liittyen tekonurmen auraukseen ja talvikunnossapitoon sekä tarvittavan 
aurauskaluston hankkimiseen ja on tiiviissä yhteydessä kuntaan.

8. Timo Santala jatkaa miesten edustusjoukkueen jojona.

9. On MU:n vuoro järjestää juniorijoukkueiden turnaus FC Reippaan kanssa, ajankohta ja 
osallistuvat ikäluokat sovitaan yhteistyöpalaverissa, jonka jälkeen joukkueita tiedotetaan 
asiasta.

10. Varustetoimittajilta on pyydetty tarjouksia ensi kauden pelipaidoista ym varusteista. MU:n 
seurailmettä ollaan uudistamassa, päätökset toimittajasta tehdään kesän aikana.     
Pieneksi jääneet tai pelaamisen lopettaneiden pelipaidat on palautettava 
varustevastaavalle. Ellei näin tapahdu, joukkueen varoista peritään 30 euroa / 
palauttamaton paita!

11. Valmentajakokoukset jatkuvat, seuraava kokous pidetään sunnuntaina 14.4, Ville lähettää 
kutsun.

12. Mikko Ahonen kartoittaa joukkueiden tarpeet ensi talven salivuoroille.

13. Selvitetään kunnan rooli tekonurmen pinnan uusimisessa, ajankohtaista   2-3 vuoden 
kuluttua.



14. Jaoston kuluja tullaan jyvittämaan joukkueille todellisen käytön mukaan kauden 2014 
osalta (esim sali-ja hallivuorot), jojoja informoidaan asiasta ennen ensi vuoden budjetin 
laatimista.

15. Muut asiat: Ville Hellmanin maalivahtivalmennus jatkuu ulkokaudella 2013. Joukkueita 
muistutetaan siitä, että hiekkakenttävuoroja on vapaana (tekonurmen harjoitusvuoroja 
joudutaan siirtämään sarjapelien alta ennen nurmien aukeamista).

16. Ilmoitusasiat: MU:n hallituksen seuraava kokous pidetään 26.3.2013. Jaostolta on pyydetty 
edustusta 18.5 pidettävään Anttilan lähiliikuntapaikan avajaistapahtumaan. Dario Squeglia 
jatkaa tutorina. Jaoston toimihenkilöhyvityksen suuruus on 50 euroa vuonna 2013 ja 
kyseessä on lahjakortti Mäntsälän Kesportiin. Edellytyksenä hyvityksen saamiselle on, että 
toimihenkilö on aktiivisesti ja säännöllisesti mukana joukkueen toiminnassa, hyvityksen voi 
saada vain kerran, vaikka toimisikin useammassa joukkueessa.  Jojot toimittavat 
seurasihteerille listan joukkueensa hyvitykseen oikeutetuista toimihenkilöistä 2.4.2013 
mennessä, lahjakortti on lunastettava 31.5.2013 mennessä. Johtoryhmän jäsenet saavat 50 
euron lahjakortin Mäntsälän Kesportiin  vuonna 2013.

Seuraava kokous 16.4.2013 kello 18:00.

Mäntsälässä 19.3.2013

Sari Alaluusua

sihteeri


