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1. Jojo-kokouksen terveiset

Jaoston saamat salivuorot ovat vähentyneet viime talvesta. Vuoroja jaettaessa juniorijoukkueet ja 
aikuisten edustusjoukkueet ovat etusijalla, harrastejoukkueille myönnetään pääsääntöisesti yksi 
salivuoro / viikko. Tilannetta kompensoidaan pitämällä tekonurmi koko talven auki, lisäksi 
Pajulahdesta tullaan hakemaan kahta viikkovuoroa. Luonnonnurmien sulkeuduttua tekonurmella 
otetaan käyttöön kevään vuorot, kulloinkin ajankohtaiset vuorot löytyvät sporttisaitin 
kenttäkalenterista ja tekonurmen ilmoitustaululta. Moniksella pelataan futsalia tulevana talvena, 
pelipäivä on sunnuntaisin kello 9-14.

Joukkueiden tulee toimittaa seurasihteerille kauden 2014 budjetit ja toimintasuunnitelmat  
30.9.2013 mennessä, seurasihteeri ohjeistaa asiasta tarkemmin.

2. Pelinohjaajapalkkiot

Jojojen velvollisuutena on kuitata jokainen peli pelinohjaajien nimenhuutoon välittömästi pelin 
jälkeen, tämä on edellytyksenä pelinohjaajan palkkionmaksulle. Palkkiot tullaan maksamaan 
kuukausittain, tiedot lähetetään toimistolta eteenpäin aina 20. päivä kuluvaa kuuta.

Pelinohjaajille järjestetään palaveri syksyn aikana.

3. Maksuasiaa

Kauden jaostomaksu (250€) maksetaan kahdessa erässä, seurasihteeri laskuttaa elokuun erän (125 / 
90€) seuramappi-ohjelman kautta. Laskut lähetetään jäsenille sähköpostilla tai  kirjeessä. 
Harrastejoukkueiden pelaajille kausimaksu on 125 euroa ja tämä laskutetaan keväällä. Kesken 



kauden aloittaneiden pelaajien maksuasioissa yhteys seurasihteeriin. Seuramappiohjelman kautta 
laskutetaan myös esim joukkueiden toimintamaksut, lisätiedot ja ohjeet seurasihteeriltä.

4. Varusteasiaa

Seuran urheilijat pukeutuvat Trimtexin asuihin 1.1.2014 lähtien kolmivuotisella sopimuksella, 
ensimmäinen vuosi on siirtymäaikaa. Jaoston joukkueet velvoitetaan  käyttämään seurakuvaston 
mukaisia asuja sekä edustus-että harjoitusasujen suhteen.

Jaosto laskuttaa joukkueita peliasuista, joukkueiden sisällä päätetään, laskutetaanko pelaajia. Jaosto 
maksaa aikuisten edustusjoukkueiden pelaajien peliasut.

Ville Hellman vastaa maalivahtien asusteiden hankinnasta.

5. Joukkueiden yhdistyminen kaudelle 2014

Jaoston johtoryhmä ehdottaa seuraavaa syyskierroksen päätyttyä:

Miesten edustusjoukkue ja P94-97 yhdistyvät > miesten edustusjoukkue

P99 ja P00 yhdistyvät  > C-juniorit

P01 Mustat ja P02 yhdistyvät > D-juniorit

Joukkueiden toimihenkilöiden kanssa käydään keskustelut ja joukkueiden yhdistymiset  käsitellään 
johtoryhmän seuraavassa kokouksessa

6. Muut asiat:

Dario ei jatka tutorina, uuden tutorin kanssa käydään neuvotteluja. Käytössämme on syksylle 50 
tuntia, jatkosta tiedotetaan mahdollisimman pian.

Miesten harrastejoukkueen perustaminen on hyväksytty johtoryhmässä, joukkueelle on valittava 
joukkueenjohtaja.

Tyttöjen T01-03 leiritukihakemus on hyväksytty.

Syksyllä aloitetaan koko seuran päivittäiset yhteistreenit, joihin jokaisella MU:n jäsenellä on 
mahdollisuus osallistua. Jalkapallojaostojaosto on vastuussa yhdestä harjoituskerrasta viikossa, 
vuorolle haetaan salivuoroa omien vuorojemme lisäksi. Toiminta on maksullista, jos osallistuu 
kahteen harjoitukseen viikossa hinta on 50€ kaudelta, 3-6:een harjoitukseen osallistuminen maksaa 
100€ / kausi.

Kauden 2013 toimihenkilöhyvitykset on hoidettu.



Jaostomaksujen maksutilannetta seurataan tarkasti ja yhdelle joukkueelle on langetettu 500 euron 
uhkasakko kevään maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.

Seuraava kokous 17.9.2013.

Mäntsälässä 16.8.2013

Sari Alaluusua, sihteeri


