
MU jalkapallojaoston johtoryhmän kokous 13.6.2013

Kokouspöytäkirja

Läsnä:

Jari Kupiainen,   pj

Paula Jurvanen

Ville Hellman

Mikko Ahonen

Sari Alaluusua, siht.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.30.

1. Syksyn piirisarjakierroksen poikkeusluvat tulee hakea 20.6 mennessä, joukkueille on laitettu kysely .

2. Syksyn sarjamuutokset tulee ilmoittaa piiriin 19.6 mennessä, piirisarjaa pelaaville joukkueille on 
laitettu viestiä. Jatkossa sarjailmoittautumiset pyydetään joukkueilta hyvissä ajoin perusteluineen, 
kaikki sarjapaikat hyväksytetään johtoryhmällä.  Joukkueilta pyydetään talven 2013-2014 futsal-
sarjojen ilmoittautumiset Paulalle 31.8.2013 mennessä.

3. Naisten harrastejoukkue Gasellit ja KP-75:n Oikkupolvet voivat tehdä yhteistyötä pelaajamateriaalin 
suhteen edellyttäen, että Gasellit varmistavat piiristä pelaajien lainauksen olevan sääntöjen mukaista 
toimintaa.

4. Kevään 2013 jaostomaksut:  Tilanne on hyvä, yksittäisiä maksuja  kuitenkin puuttuu ja asianosaisten 
joukkueiden jojoille on lähetetty selvityspyynnöt. Jos tilannetta ei saada kuntoon, peritään 
joukkueelta 500 euron uhkasakko.

Jaostossa on 436 lisenssipelaajaa (mukana kesän jp-koululaiset).

5. Seuran jäsenrekisteriohjelmaksi on valittu Seuramappi. Jojojen tulee toimittaa tiedot joukkueidensa 
pelaajista ja toimihenkilöistä seurasihteerin ohjeiden mukaan (ohjeet 30.5 lähetetyssä sp-viestissä) 
26.7.2013 mennessä.

6. Maaotteluterveiset: järjestelyt sujuivat pääosin hyvin, otteluun myytiin 420 lippua, lipunmyyntituotto 
noin 1500 euroa, kokonaistuloksessa jäätiin plussan puolelle.  Tehtävienjakoa tarkennetaan 
seuraavalla kerralla ja vastuualueita jaetaan joukkueiden kesken.  Jaosto hakee  mahdollisuutta 
järjestää maaotteluita Mäntsälässä tulevinakin vuosina.

7. Jalkapallokoulun terveiset: Jp-kouluun osallistui 102 lasta, määrä kasvoi reilusti viime vuodesta. 
Osallistujamäärää ei haluta rajoittaa, joten tapahtuman rakennetta on syytä miettiä ensi kesää 
silmällä pitäen. Nuorimmille joukkueille tehdään kysely syksyn jaostomaksun erääntymisen jälkeen, 
kuinka monta jp-koululaista jatkaa ikäkausijoukkueissa.

8. Varusteasiat: Trimtex on valittu seuran asutoimittajaksi 1.1.2014 alkaen, sopimus on kolmivuotinen. 
Sopimus sitoo myös jalkapallojaostoa, tavoitteena yhtenäinen ilme koko seuralle. Asujen 
sovituspäivä järjestetään syksyllä ja asuihin liittyen tullaan tekemään jäsenkysely.



9. Syksyn Karuselliturnausten ilmoittautuminen on tehty piiriin, mukaan lähti kaikkiaan 7 joukkuetta 
viidestä eri ikäryhmästä.

10. Muut asiat: Joukkueet voivat hakea jaostolta leiritukea. Tuki on ”yön yli-leireissä”  15 euroa / 
henkilö / leiri.  Vapaamuotoisen hakemuksen  liitteenä tulee toimittaa nimilista leirille osallistuneista 
pelaajista ja nimetyistä toimihenkilöistä sekä kopio leiriohjelmasta, leirituki maksetaan joukkueelle 
leirin jälkeen. Jaosto päätti maksaa leiritukea P01-ja T01-03-joukkueille.

Pelaajasiirrot: Pelaajan siirtyessä FC Reippaaseen varmistetaan, että siirto tapahtuu MU:n ja FC 
Reippaan sopimien yhteisten pelisääntöjen mukaan.

MU- FC Reipas-turnauksen uusi ajankohta 11.8.2013.

Seuraava kokous 13.8.2013

Mäntsälässä 17.6.2013

Sari Alaluusua

 jp-jaoston sihteeri


