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1. Toimintasuunnitelmat ja budjetit vuodelle 2014:

Puuttuivat edelleen muutamilta joukkueilta, pyydetty toimittamaan seurasihteerille 
välittömästi.

2. MU-FC Reipas seurayhteistyö:

Sopimus on katkolla 31.12.2013, jaoston puheenjohtaja ja seurasihteeri neuvottelevat 
yhteistyön jatkamisesta. Samalla arvioidaan seurayhteistyön  hyöty sopimuksen 
osapuolille.

3. Hallihanke:

Kyseessä on koko seuran hanke, selvitystyö on edelleen käynnissä. Suunnitteilla on 
teräsrakenteinen kiinteä  monitoimihalli, johon tulisi jalkapallonurmen lisäksi futsal-
parketti. Paikaksi on osoitettu radanvarsi Kaunismäen alueella.

4. Varusteet:

Tavoitteena on yhtenäinen linja kaikille seuran jaostoille, varustetilaukset tehdään 
seurakuvaston mukaisesti. Asumallit ja hinnat ovat esillä marraskuussa olevana 
sovituspäivänä.

5. Valmennuspäällikkö / Tutor:

Joulukuun alussa kysytään tutor-toiminnassa mukana olevilta seuroilta halukkuutta 
jatkaa toimintaa, toivomme Hans Pirttilän jatkavan tutorinamme, tavoitteemme on 
jatkaa tutor-toimintaa  myös vuonna 2014. Jaostolla on tarve kokopäiväiselle 
valmennuspäällikölle, puolipäiväistä on lähes mahdoton löytää. Yhtenä vaihtoehtona on 



palkata liikunnanohjaaja koko seuran tarpeisiin. Hans Pirttilän kanssa neuvotellaan 
valmennuspäällikön palvelujen hankkimisesta ostopalveluna, kunnes sopiva henkilö 
löytyy.

6. Joukkueiden muuttuneet tilanteet:

 PT2007: Johanna Holopainen, Erika lähteenmäki ja Sami Remes ovat aloittaneet 
uusina joukkueenjohtajina.

 P03: Timo Santala lopettanut vastuuvalmentajana, uutta vastuuvalmentajaa 
etsitään.

 C-juniorit: Michael Bardzinski ja Ali Khetib toimivat valmentajina.

 Miesten edustusjoukkue: jojona toimii Reijo Tikkakoski.

 Naisten joukkue: valmentajaa haetaan, yhteistreenit T98-99:n kanssa kerran 
viikossa.

 T06-08: esitetty perustettavaksi uusi tyttöjoukkue keväällä 2014. 
Edellytyksenä toimihenkilöiden löytyminen.

7. Uusi johtoryhmä vuodelle 2014:

Jaoston syyskokouksessa 3.11.2013 valitaan uusi johtoryhmä vuodelle 2014. Tulemalla 
kokoukseen voi seuran jäsen ilmoittaa halukkuudestaan ryhtyä ehdokkaaksi seuraaviin 
tehtäviin: puheenjohtaja, sihteeri, valmennusvastaava, olosuhdevastaava, 
varustevastaava, tiedotus/viestintävastaava ja varainhankintavastaava.

8. Pajulahden kuljetukset:

Liikenne Seppälä hoitaa Pajulahden bussikuljetukset myös tulevana talvena, hinta on 
290 euroa / matka. Pajulahdessa vuorolistan mukaan harjoittelevat joukkueet 
maksavat itse bussikuljetuksen, jaosto maksaa Pajulahti-hallin kenttävuokran. Hallissa 
on mahdollisuus pelata harjoituspelejä, tällöin vierasjoukkue maksaa puolet kentän 
vuokrasta seuraavasti: puolen kentän pelistä hinta vastustajalle on 50 euroa/peli, koko 
kentän pelistä 100 euroa / peli. Maksu jaoston hallinnon viitenumerolla, laskupohjan saa 
toimistolta.

9. Tekonurmen talvikunnossapito:



Kunta hoitaa alihankkijavoimin kentän aurauksen ja muun kunnossapidon talvella, 
joukkueita tiedotetaan aurausaikatauluista myöhemmin.

10. Muut asiat:

 Joukkueet voivat järjestää omia turnauksia. Ennen turnausluvan hakemista 
piiristä on hyvä varmistaa jaoston olosuhdevastaavalta, että kenttä on vapaana 
ja ilmoittaa samalla suunniteltu ajankohta kenttäkalenteriin.

 Seurasihteerin nimike muuttuu toiminnanjohtajaksi 1.1.2014 alkaen.

 Mäntsälän Osuuspankin kanssa on solmittu koko seuraa koskeva sponsorisopimus 
vuosille  2014-2016.

 Puman edullisia varustepaketteja löytyy vielä S-koossa, tiedustelut 
seurasihteeriltä.

 Jaoston johtoryhmä ehdottaa vuoden 2014 jaostomaksujen pysymistä vuoden 
2013 tasolla yht. 250euroa sisaralennukset huomioiden, eräpäiviksi ehdotetaan 
28.2.2014 ja 30.4.2014, maksut vahvistetaan syyskokouksessa.

 Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 12.11.2013.

Mäntsälässä 28.10.2013

Sari Alaluusua

jp-jaoston sihteeri


