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Mikko Ahonen

Jari Piippo

Sari Alaluusua, sihteeri

1) Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Mikko Ahonen ja Ville Hellman

2) Kesän 2013 harjoitusvuorot

Jojo-kokouksen ehdotus harjoitusvuoroista hyväksyttiin ja vuorot otetaan käyttöön 
20.5.2013.Mikko on laittanut vuorot tiedoksi joukkueille.

3) Kesän jalkapallokoulu

Tilanne 16.5, ilmoittautuneita oli 67. Tapahtumasta ilmoitetaan paikallislehdessä viikolla 21, 
ilmoittautuminen 31.5.2013 mennessä. Uusi perustettava ikäkausijoukkue on 2008-syntyneet 
tytöt ja pojat, aloituspalaveri järjestetään 17.6 Moniksen kahviossa.

4) Varusteasiaa

MU:n seurailmeen uudistuminen muuttaa myös jalkapallojaoston peliasujen ja muiden 
varusteiden toimittajaa ja väritystä, väreinä tulevat olemaan keltainen, vihreä ja valkoinen. 
Seuran uusi ilme otetaan käyttöön 1.1.2014 ja siirtymäaikaa on vuosi. Varusteet tullaan 
tilaamaan syksyllä julkaistavan seurakuvaston mukaisesti, tavoitteena on yhtenäinen ilme 
kaikille jaostoille.

5) Talven 2013-2014 harjoitusvuorot / harjoitusolosuhteet

Salivuorot on haettu kunnalta. Tekonurmi pidetään auki koko talven, aurauksesta pyydetään 
tarjouksia urakoitsijoita, kunnalla ei ole resursseja hoitaa kentän aurausta. Pajulahti-hallista 
varataan kaksi viikkovuoroa, joukkueilta pyydetään toiveita vuorojen käytöstä. Todennäköistä 
on, että hallivuoro tulee osittain maksulliseksi sitä käyttäville joukkueille, tästä lisätietoa ennen 
vuoden 2014 budjetin laatimista.

6) Maalivahtiharjoitukset

Alkavat 9.6.2013, osallistujat jaetaan kahteen ryhmään Villen ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa 
osoitteessa http://mumaalivahdit.nimenhuuto.com/ ja Villeltä.

7) Maaottelu 

http://mumaalivahdit.nimenhuuto.com/


Keskuskentällä järjestetään poikien U19 maaottelu Suomi – Valko-Venäja lauantaina 8.6.2013 
kello 16. Järjestelyt hoidetaan jaoston toimesta talkoovoimin, Paula laittaa joukkueille 
tehtäväjaon. Torstaina 6.6 järjestetään siivoustalkoot, jolloin kentän lähiympäristö siistitään. 
Lippujen hinnat ovat 7/5euroa, ennakkomyynti MU:n toimistolla ilmoitettavan aikataulun 
mukaisesti.  Jaoston pelaajat ja toimihenkilöt saapuvat paikalle joukkueittain yhtenäisesti 
seuran asuihin pukeutuneina, jolloin lipun hinta 2 euroa / henkilö.

   

8) Muut asiat

Jaoston toimintaan (harjoituksiin ja pelitoimintaan) osallistuminen edellyttää jaostomaksujen 
maksamista. Asia ei ole kunnossa kaikkien pelaajien osalta, käynnissä on tehotarkastus ja  
rästissä olevien  maksujen  tulee olla hoidettuna 31.5.2013 mennessä. Jos maksu on 
kehotuksesta huolimatta suorittamatta, joukkueelle seuraa 500 euron uhkasakko eikä pelaaja 
saa osallistua joukkueen toimintaan. Jos pelaaja loukkaantuu vakavasti tai on vähävarainen, 
asia käsitellään jaoston johtoryhmässä, joukkueenjohtajille ei ole valtuuksia luvata pelaajille 
maksujen suorittamatta jättämistä. Tekonurmen kulkuporteille ja-oville esitettiin selkeiden 
opaste/kieltotaulujen hankkimista, hanke viedään kunnan käsiteltäväksi.

9) Johtoryhmän seuraava kokous 13.6 kello 18:30.

Mäntsälässä 20.5.2013

Sari Alaluusua, sihteeri


