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Sari Alaluusua, siht.

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:17

2. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

3. Mikko Ahonen ja Ville Hellman valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

4. Jaostomaksujen alennukset ja poikkeukset

Aikuisten harrastejoukkueiden pelaajakohtainen jäsenmaksu on 125euroa /kausi, 
maksetaan keväällä. Jaoston johtoryhmä myöntää joukkueelle harrasteryhmän 
statuksen, pelaajalista toimitetaan seurasihteerille. Johtoryhmä hyväksyi jojo-
kokouksen esityksen stipendikäytännöstä koskien MU:n pelaajia, stipendikäytäntö ei 
koske harrastejoukkueiden pelaajia, lisätietoa seurasihteeriltä. Useamman lajin 
harrastajien kausimaksuissa noudatetaan jaoston yleisiä maksuohjeita.

5. MU-FC Reipas yhteistyötilanne

Reippaalta tulee vierailijoita jojo-ja valmentajakokouksiimme.

6. Harjoitusolosuhteet, tekonurmi / Pajulahti-halli

Tekonurmen vaurioituneita kohtia on korjattu ja päätyjen rikkoutuneet verkot 
vaihdetaan, kumirouhetta lisätään tarpeen mukaan. Mikko on laatinut kunnalle 
sopimusehdotuksen kentän hoidosta ja vastuista kunnan ja jaoston kesken. Tekonurmi 
pyritään pitämään auki koko ensi talven, suunnitelmissa on, että Pajulahdesta varataan 
ainakin yksi viikkovuoro talvella 2013-2014.



7. Junioripäällikön rekrytointi

Sopivaa henkilöä etsitään aktiivisesti, vaihtoehtoina ovat joko oppisopimusmalli tai 
päätoimisen palkkaaminen, puolipäiväisen henkilön saaminen tehtävään on vaikeaa, 
ostopalvelu Reippaalta ei onnistu. Palkkaaminen toteutunee  aikaisintaan vuonna 2014.

8. Jalkapallokoulu 2013

Ilmoittautuminen on käynnissä sporttisaitin kautta, järjestelyt etenevät suunnitellusti. 
Tavoitteena on, että jalkapallokouluun osallistujista mahdollisimman moni jatkaa 
ikäkausijoukkueissa. Jalkapallokoulun osallistumismaksulla voi olla mukana joukkueen 
toiminnassa elokuun loppuun asti, sen jälkeen noudatetaan jaoston yleisiä maksuohjeita.

9. Poikkeusluvat piiriin

Kaksoisedustukset ja yli-ikäisyysluvat haetaan aina keskitetysti seuran toimesta, 
anomukset syksyn sarjakierrokselle on jätettävä seurasihteerille 15.6 mennessä .

10. Valmennusasiaa

E-kurssi järjestetään  Mäntsälässä 18.5.2013, ilmoittautumiset seurasihteerille 10.5 
mennessä. Ville Hellman esitteli jaoston valmennuslinjaopasta valmentajien 
tapaamisessa, valmentajien kommentit suoraan Villelle.

11. Tutor-ohjelman tilanne

Dario Squeglia jatkaa tutorina 31.5.2013 asti, sitten henkilö vaihtuu. Viime kesän D-
kurssin maalivahtivalmennusosio on vielä järjestämättä.

12. Muut asiat

MU-FC Reipas junnuturnaus järjestetään Mäntsälässä 16.6 ikäluokille P03-06 ja     
T05-06, osallistuvia joukkueita tiedotetaan tapahtumasta tarkemmin. Helmikuussa 
järjestettiin urheilutiedottajien ilta ja sieltä saatiin ohjeet, millaisessa muodossa  
tapahtumista kirjoitetut jutut ja kuvat tulisi toimittaa eteenpäin. Joukkueita 
kannustetaan kirjoittamaan turnauksista ym mahdollisimman paljon, sitä parempi, mitä 
enemmän jaosto saa näkyvyyttä paikallislehdissä.  Jutut ja kuvat lähetetään ensin 
seurasihteerille ja Paula toimittaa ne edelleen paikallislehtien toimitukseen.

13. Ilmoitusasiat

Tekonurmella järjestettiin pienimuotoinen varustepörssi 17.4. Osanotto jäi melko 
vaisuksi , yritetään uudelleen jalkapallokoulun yhteydessä 3.-6.6 ja 8.6.2013. Vain kuusi 



joukkuetta toimitti toimihenkilöhyvityksiin oikeuttavat nimilistat määräaikaan 
mennessä, tilannetta katsotaan uudelleen elokuun jaostomaksun yhteydessä.

14. Seuraava kokous

Mäntsälässä 20.4.2013

Sari Alaluusua, sihteeri


