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KATSAUS HANKKEISIIN
Moukarikarnevaalien kehittämishankkeesta on saatu myönteinen päätös.
Latu-/frisbeegolf-hankkeesta on tullut lisäselvityspyyntö koskien yhdistyksen alv-velvollisuutta.
Tämä siksi, että yhdistys on alv-rekisterissä ja hankkeen kustannukset on haettu
arvonlisäverollisina. Seuran arvonlisäverollinen toiminta on loppunut urheilualueiden hoidon
siirryttyä kunnalle. Tämän hankkeen osalta on, seuran taloustilanne huomioiden, otettava
huomioon, että hanketta ei aloiteta ennen hyväksytyn päätöksen tuloa. Jos ja kun hanke
hyväksytään, on mahdollista hakea ennakkoa 20 % kuluista. Ennakot on haettava ja sen
jälkeen vasta hanke päästään aloittamaan.
Hallitus merkitsee katsaukset tietoonsa. Hallitus antaa moukarikarnevaalien
kehittämishankkeen toimikunnan tehtäväksi laatia hankkeen loppuraportti ja
maksatushakemus seuravastaavan kanssa sekä latu-frisbeegolfhankkeen toimikunnan
tehtäväksi laatia alustava hankkeen toteutusaikataulu.
.
SEURAN ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS
Seura tekee YTJ-ilmoituksen jossa arvonlisävero
velvollisuus päättyy 1.1.2019 alkaen.
SEURAN SPONSORISOPIMUS LÄHITAPIOLA
Seuralla ei ollut voimassa olevaa sponsorisopimusta LähiTapiolan kanssa ja he eivät maksa
tämän vuoden osalta maksua, koska heidän sponsorointijärjestelmänsä on uudistumassa.
Ensi vuodelle sponsorointia haetaan heidän sivujensa kautta kohdistettuna lasten ja nuorten
liikuntaharrastuksiin. Heidän mainos on kuitenkin ollut salin seinällä koko vuoden. Kaustisen
K-Market on ilmoittanut olevansa halukas ostamaan LähiTapiolalla olleen mainospaikan salin
seinältä.
Poistetaan LähiTapiolan mainos välittömästi salin seinältä ja neuvotellaan mainospaikasta KMarketin kanssa. Tehdään LähiTapiolle uusi sponsorihakemus heidän osoittamallaan tavalla.
SEURAN KONEIDEN JA TARVIKKEIDEN MYYNTI KUNNALLE
Asko, Juha ja Tanja keskustelivat Patrik Knutarin ja Juha Torpan kanssa kunnalle myytävästä
kalustosta. Patrik sanoi, että kunta lunastaa kaluston seuralta, kun seura sanoo sopivan
hinnan. Kalusto: pienkoneet, viivojen maalauskone ja työkaluvaunu. Traktorin korjauksesta
Hallitus päättää koneille hinnan. Tanja ilmoittaa hinnan Patrikille ja laskuttaa kuntaa sovitulla
summalla.
KP-V:N JA KAUSTISEN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS
Tanja ja Sami kävivät allekirjoittamassa uuden seuran ja kunnan välisen
yhteistyösopimuksen. Samalla keskusteltiin sopimuksen sisällöstä käytännön tasolla.
Ensimmäinen toimenpide uuteen sopimukseen liittyen on, että seura työstää selkokielisen
toimintasuunnitelman liikuntapalveluiden sisällöstä ensivuoden osalta kunnalle.
Liikuntapalveluiden tuottaminen kunnalle tarkoittaa sellaista toimintaa, johon osallistuminen ei
vaadi kilpailulisenssin hankkimista tai seuran jäsenmaksun maksamista. Tanja ja Sami
tapaavat Mailiksen asian tiimoilta seuraavan kerran viikolla 47. Jolloin meillä on jo jotain
esitettävää heille. Kuntasopimus liitteenä.
Jaostot ottavat toimintasuunnitelmaa ja talousarviota laadittaessa huomioon juuri tämän
liikuntapalveluiden tuottamiseen liittyvän toiminnan. Tanja koostaa toimintasuunnitelmien
pohjalta esityksen hallituksen seuraavaan kokoukseen.

Keskusteltiin siitä, mitkä kunkin jaoston toiminnot kuuluvat liikuntapalveluiden tuottamisen
piiriin. Tästä otettiin esimerkiksi hiihtokoulu, keskiviikkokisat sekä retkihiihto.
Suunnistusjaostolla näitä toimia ovat mm suunnistuskoulu, iltarastit sekä yhteistyö
koulusuunnistuksessa.
Näissä kaikille kuntalaisille tarjottavien liikuntapalveluiden edellytys on, että toimintaan voi
osallistua ilman seuran jäsenmaksun maksamista ja lisenssin hankkimista. Keskustelua
käytiin siitä, että palvelut ovat silti osittain maksullisia. Kustannuksia syntyy mm ohjaajien
koulutuksesta ja palkoista, välinehankinnoista ja tilavuokrista. Kuntasopimuksesta saatu
korvaus ei riitä kattamaan kaikkia näistä toiminnoista syntyviä kuluja.
Laskutuksessa tulee hyvin selvästi erottua jäsenmaksut, lisenssit sekä kausimaksut.
Jäsenmaksu ja lisenssi ovat edellytyksenä vasta, kun siirrytään kilpailemaan sarjoihin, joissa
lajiliitot vaativat näitä asioita. Liikkujia tulee kuitenkin tiedottaa siitä, että ilman lisenssiä
harrastaessaan he ovat itse vastuussa mahdollisista loukkaantumisista ja suositella heitä
ottamaan vakuutus sellaisten tilanteiden varalle.
VUODEN 2019 TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT
Jaostoja on ohjeistettu, että talousarviot ja toimintasuunnitelmat tulee toimittaa
seuravastaavalle 9.11 mennessä. Ohjeistuksena on myös annettu, että seuran jäsenmaksu
tulee laskemaan 10 euroon kaikilla jäsenillä. Tämä tulee ottaa huomioon jaostojen miettiessä
omia kausimaksujaan. Lisäksi jaostojen tulee talousarviossa ottaa huomioon, että hallinnon
kuluihin varataan 5 % osuus budjetoiduista tuloista.
Toimintasuunnitelman teossa jaostojen on huomioitava, että siinä tulee selvästi erotella
kilpailutoiminta sekä kuntasopimukseen liittyvät liikuntapalvelut.
Seuravastaava on ilmoittanut halunsa olla mukana jokaisen jaoston kanssa valmistelemassa
heidän talousarviota ja toimintasuunnitelmaa.

HALLITUKSEN BUDJETIN LAATIMINEN VUODELLE 2019
Muokattiin budjettia ja saatiin se näyttämään 59 euroa plussaa. Keskusteltiin edellisen
pykälän kohdasta, jossa jaostojen budjetoiduista tuloista varataan 5 % hallinnon kuluihin.
Tämän hetken tilanteen mukaan, jaostoille annettavaa ohjetta muokataan siten, että tästä
luovutaan ja ohjeistetaan jaostoja laatimaan budjetti, jonka tulos on 2% budjetoiduista tuloista.
Asiaan palataan jälleen seuraavassa hallituksen kokouksessa.

SYYSKOKOUSASIAT
Syyskokouksen aika ja paikka tulisi vahvistaa mahdollisimman pian, että kaikki jaostot ja
joukkueet osaavat tähän varautua ja vältytään turhilta päällekkäisyyksiltä. Edellisessä
kokouksessa esitettiin, että kokous pidetään perjantaina 15.12 tai ainakin sinä viikonloppuna.
Perjantaina on urheilutalon yläkerta varattu nuortenilloille, lauantaina on Monkuloiden peli 1618. Ja sunnuntaina on junioreiden futsal-turnaukselle sali ja yläkerta varattuna klo 15.00
saakka. Liitteenä pohja syyskokouksessa palkittavista keskustelun pohjaksi, jotta jaostot
voivat tehdä omat esityksensä ajoissa.
Syyskokous pidetään lauantaina 15.12 kello 14 urheilutalolla. Jaostojen tulee ilmoittaa
hallitukselle palkittavat 9.11 mennessä.
SM-VIESTIT 2019 YLIVIESKASSA
Ylivieskassa viestin markkinointi ja järjestelyt ovat kovassa vauhdissa. Viestien markkinointitiimiin tarvitaan kaksi henkilöä Kaustiselta (seuravastaavan lisäksi). Seuraava kokous on
13.11 Ylivieskassa.
Päätettiin, että Tanja on yhteydessä Pekka Kivelään, jos hän ottaisi asian hoitaakseen.
MOUKARIKARNEVAALIEN HISTORIIKKI
Pekka Kivelä esitti, että seura hakee Keskipohjanmaa-säätiöltä avustusta
Moukarikarnevaalien historiikin laittamiseksi kansiin. Pekka lupasi tehdä hakemuksen, seuran
tulee se vain allekirjoittaa ja lähettää.

MUUT ASIAT
Edellisenä sunnuntaina urheilutalolla oli futsalin Suomen Cupin peli, joka venyi jatkoaikoineen
yli klo 19. Tämä aiheutti ongelmia, koska Bingo alkaa urheilutalolla aina sunnuntaisin kello 19.
Pyritään jatkossa siihen, että kaikki tapahtumat urheilutalolla päättyvät hyvissä ajoin ennen
Bingon alkua. Jos tästä joudutaan jostain syystä poikkeamaan, on otettava huomioon Bingon
tarvitsemat parkkipaikat urheilutalon pihalla sekä yläaula on pidettävä rauhallisena.
Patrik Knutarin kanssa tuli esille Kaustisen kunnan tiekylttien asennus, jota kunta on
yhdistyksille talkoiksi tarjonnut. KP-V on ilmoittanut olevansa kiinnostunut, sekä jotkin
yksittäiset joukkueet seurasta. Patrik esitti, että KP-V ottaisi seurana oman osansa kylteistä ja
sitten seuran sisällä jakaisi töitä halukkaille jaostoille.
Päätettiin kysyä jaostoilta, minkä verran ovat halukkaita ottamaan kylttejä asennettavakseen
ja Juha kysyy Patrikilta vielä tarkempia tietoja kunnan puolelta. Jaetaan sitten kylttien asennus
jaostojen kesken ja tulot jaetaan jaoston ja hallituksen kesken myöhemmin määriteltävässä
suhteessa.
Tanja kertoi, kuinka työ on lähtenyt käyntiin. On tämä ollut opettelua ja monia uusia asioita
tullut esille. Samalla keskusteltiin siitä, kuinka toimiston aukioloaikaa saadaan muutettua
lähemmäksi kuntasopimuksesta. Sovittiin, että toimisto on avoinna ma – to klo 15-19 ja
perjantaisin 9 – 16. Jonkin verran Tanjan opiskelu sekä kokoukset ja tapahtumat saattavat
tuoda muutoksia yksittäisten päivien toimistoaikojen suhteen.
Keskusteltiin siitä, että judo- ja salibandyjaostojen osallistuminen mm hallituksen kokouksiin
on erittäin vähäistä. On erittäin tärkeää, että jokaisesta jaostosta on edustaja kokouksessa
paikalla, jotta kaikki ovat selvillä seuran taloustilanteesta ja toiminnasta. Yleisseurana jokaisen
jaoston on kuitenkin toimittava samoilla periaatteilla eikä sooloiluun ole varaa. Päätettiin, että
seuravastaava laittaa sähköpostia kahdelle jaostolle, jossa muistuttaa kokouksiin
osallistumisen tärkeydestä. Jos ei varsinainen jäsen pääse paikalle, pyydetään varajäsen
kokoukseen.

