
MU jalkapallojaosto

Johtoryhmän kokous 12.11.2013 kello 18:15

Läsnä:

Jari Kupiainen, pj

Ville Hellman

Jari Piippo

Mikko Ahonen

Paula Jurvanen

Sari Alaluusua, siht.

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:30.

2. Sarjailmoittautumiset 2014:

Kaikilta joukkueilta pyydetään sarjailmoittautumiset perusteluineen tiistaihin 
10.12.2013 mennessä toimiston sähköpostiosoitteeseen. Deadline koskee sekä  
piirin kilpa-ja harrastesarjoihin osallistuvia joukkueita että Opelliigaan 
ilmoittautuvia  joukkueita. Viestistä on käytävä ilmi pelaajamäärä joukkueittain. 
Piirisarjailmoittautumiset tehdään keskitetysti jaoston toimesta, yksittäisillä 
jojoilla ei ole oikeutta antaa seuran maksusitoumusta ilmoittautumisen 
yhteydessä. Jojot ilmoittavat joukkueensa Opelliigaan järjestäjän ohjeiden 
mukaisesti.

3. Tekonurmen talvikunnossapito:

 Lumenpoiston ja harjauksen kustannukset jaetaan kunnan ja jaoston 
kesken (50/50) sopimuksen mukaisesti.

 Jaoston vastuulla: kumiteräisen kauhan hankinta vuonna 2013 (kustannus 
vähennetään jp-jaoston osuudesta ensi vuoden puolella) ja granuliitin 
lisäys tarvittaessa.

 Alanko hoitaa aurauksen ja harjauksen, kentän suolausta ei suositella.

 Kenttähenkilökunta hoitaa lumenpoiston kentän reunoilta.



 Isot maalit jätetään, lisäksi kaksi 5x2m maalia.

4. Tutor:

Hans Pirttilän kanssa käydään neuvottelut tutor- toiminnan jatkamisesta vuonna 
2014. 

 Muu yhteistyö: Hans Pirttilän kanssa on sovittu maksullisten taito1-ja 
taito2-ryhmien vetämisestä talvikaudella, kesäkaudesta sovitaan 
erikseen. Toiminta koskee 01-04 syntyneitä pelaajia ja harjoitukset 
pidetään sunnuntaisin 1h 30min / ryhmä, ryhmäkoko korkeintaan 15 
pelaajaa. Ikäluokkien vastuuvalmentajat ehdottavat /valitsevat 
motivoituneimmat pelaajat ryhmiin ja toimivat apuvalmentajina 
tapahtumissa, tarkempaa infoa toiminnasta ja aloitusajankohdasta 
tulossa myöhemmin.

 Naisten joukkue on vielä ilman vastuuvalmentajaa, Hans auttaa 
joukkuetta valmennussuunnitelman laatimisessa.

 Valmennuksen tukemiseksi julkaistaan Fortum tutor-materiaalisivut MU:n 
nettisivuilla.

5. Varusteasiaa:

MU uudistaa ja yhtenäistää ilmettään ja uudet varusteet otetaan käyttöön 
asteittain vuoden 2014 aikana.  Jalkapallojaoston sovitustilaisuus järjestetään 
Seurojentalolla sunnuntaina  24.11.2013 kello 16-20. Esillä ovat peliasut, 
tuulipuvut, kuoritakit, toppatakit, pipot ym hintoineen. Jos tämä ajankohta ei 



sovi, voi asuja käydä sovittamassa seuran toimistolla marraskuun loppuun asti, 
jojoja ohjeistetaan  erikseen tapahtuman kulusta.

6. Muut asiat:

Jojojen tulee toimittaa allekirjoitetut valmentajasopimukset seuran toimistolle 
31.12.2013 mennessä, materiaalisalkussa olevaa sopimuspohjaa päivitetään 
parhaillaan. Sopimus tehdään seuran ja valmentajan kesken.

7. Jaoston johtoryhmän seuraava kokous pidetään seuran toimistolla 
keskiviikkona 11.12.2013 kello 18:00.

Mäntsälässä 17.11.2013

Sari Alaluusua

sihteeri


