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VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2019
Seuran varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Minna Anttila
VUODEN 2019 KOKOUSKÄYTÄNNÖT
Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas maanantai. Seuraavan kokouksen
ajankohta päätetään edellisessä kokouksessa. Esityslista toimitetaan hallitukselle kokousta
edeltävällä viikolla. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hän ilmoittaa asiasta välittömästi
seuravastaavalle ja omalle varajäsenelleen sekä toimittaa hänelle kokousmateriaalin.
TALOUSTILANNE
Todettiin seuran taloudellinen tilanne varsin haastavaksi. Vuodelle 2018 on kertynyt alijäämää
reilusti. Tehdään tileihin tarvittavat korjaukset ja tilisiirrot tilinpäätöstä varten. Jatkossa
jaostojen ja hallituksen tulee pysyä laaditussa budjetissa ja tarkistaa vielä, että laadittu budjetti
on realistinen. Taloudessa tapahtuviin muutoksiin tulee reagoida nopeasti.
Kilpailutoiminnan tulot ovat pudonneet vuosi vuodelta. Tässä kohtaa tulisi ideoida uusia
kilpailuja, joilla saadaan kerättyä osallistujia mm. MultiSport-kilpailut, koko seuran yhteisenä
tapahtumana. Tempaukset ja talkoot, ovat myös laskeneet aikaisemmasta huomattavasti.
Pyritään saamaan enemmän varainhankintaa myös tämän toiminnan kautta, esimerkiksi
festivaalien kahvio seuran itse järjestämänä sekä festivaalien ajan majoitusvalvonta
urheilutalolla ja alakoululla.

MOUKARIKARNEVAALIEN TELEVISIOINTI
Päätettiin tehdä sopimus televisioinnista moukarikarnevaalien pääkilpailuista. Kunnan kanssa
ei neuvotella osasta televisioinnin kustannuksista. Kunnalta ei pyydetä rahallista tukea
karnevaaleihin tai muihin vastaaviin kilpailuihin tai tapahtumiin, koska kunnan kanssa on
vuoden alusta astunut voimaan uusi liikuntapalveluiden sopimus, joka on nostanut kunnan
KP-V:lle maksamaa avustusta. Tämän lisäksi seura tulee tarvitsemaan kunnan tukea (ei
välttämättä rahallista) ja apua liikunta-alueiden kehittämishankkeessa sekä muussa
toiminnassa.
MOUKARIKARNEVAALIT 20-VUOTTA JUHLAKIRJA
Kirjan toteuttamista ei ole budjetoitu vuodelle 2019. Hallitus päätti yksimielisesti, että
kirjahanketta ei toteuteta vuonna 2019, koska sitä ei ole otettu talousarviossa huomioon.
TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄN VAIHTO JA TILITOIMISTON PALVELUT
Hankitaan Netvisor taloushallinnon järjestelmä ja jatketaan yhteistyötä Yrityspalvelu Pajun
kanssa. Perusteluna talouden reaaliaikainen seuranta, joka on seuran talouden hallinnassa
välttämätöntä.
NUORI POHJOINEN -TUKI
Seuran on saanut Nuori Pohjoinen -sponsoritukea 1000 euroa. Hakemuksessamme on
seuran esittelyn lisäksi seuraava teksti: Meidän seurassa kaikki ohjaajat ja valmentajat
toimivat vapaaehtoisesti ilman rahallista korjausta. Olemme pyrkineet järjestämään heille
koulutusta mahdollisuuksien mukaan. Elämänturva toiminnassamme tarkoittaa, että
tuotamme monipuolisia liikkumisen mahdollisuuksia kaikille, turvallisessa ympäristössä ja
luotettavien aikuisten ohjauksessa. Urheilullinen ja terve elämäntapa on johtoajatuksiamme.
LähiTapiolan Nuori Pohjoinen -tuen avulla voimme lisätä ohjaajien koulutusta sekä pyrimme
palkkaamaan kesäkaudeksi osa-aikaisen liikunnan ohjaajan/valmentajan nuorten kesäajan
liikunnan ohjaukseen.
Tuki osoitetaan ohjaajien koulutusstipendiin, jota halukkaat ohjaajat voivat hakea kurssi- ja
matkakuluihin tiettyyn koulutukseen osallistumiseksi.

KESÄTYÖNTEKIJÄN HAKU
Muodostetaan työsuhde, jossa moukarikarnevaalien ja festivaalileirinnän töitä voidaan
yhdistää samalle henkilölle, tavoitteena saada sellainen henkilö, jolla myös valmiudet toimia
lasten ja nuorten liikunnan ohjauksessa.
TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA KEVÄTKOKOUS
Seuravastaava ja puheenjohtaja valmistelevat seuran toimintakertomukseen yhteiset osat
(hallitus, liikuntapalvelut) seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Jaostojen osalta
toimintakertomukset laaditaan helmikuun loppuun mennessä. Toimintakertomusten laajuus 12 sivua per jaosto ja toivottavaa on luettelomaisuus, jotta ne voidaan sujuvasti käsitellä
kevätkokouksessa. Toimintakertomukseen tulee liittää mahdollisimman paljon numerofaktaa,
mm tapahtumakertoja ja osallistujamääriä. Tarvittaessa mukaan voi laittaa erillisenä liitteenä
pidemmän selostuksen kuluneesta, jotka liitetään toimintakertomuksen jatkeeksi ilman
kevätkokouksen käsittelyä. Seuravastaava keskustelee tilinpäätöksen tekemisen aikataulusta
tilitoimiston kanssa. Tavoitteena on pitää kevätkokous maaliskuun aikana.
SEURAVASTAAVAN YLITYÖT JA LYHENNETTY TYÖAIKA VIIKOT 13-15
Seuravastaava voi säästää ylitöitä kyseisille viikoille ja tehdä silloin lyhennettyä työaikaa.
Lyhennys ei vaikuta toimiston aukioloaikoihin. Samalla linjattiin, että pidempi yhtäjaksoinen
loma tai työaikamuutokset, jotka vaikuttavat toimiston aukioloaikoihin, hyväksytetään
hallituksella. Yksittäiset päivät tai pienet muutokset työajoissa, jotka eivät vaikuta
toimistoaikoihin, hyväksyy puheenjohtaja.
SEURAN HALLINNOSSA JA JAOSTOISSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN
SÄÄNNÖT/KOULUTUS
Esitetttiin, että seuran hallinnollisissa tehtävissä toimiville järjestetään koulutusta tai tehdään
säännöstö, jossa linjataan henkilön velvollisuuksia seuraa kohtaan. (vrt urheilijasopimus).
Korostettiin, että jaosotoissa ja hallituksessa olevilta henkilöiltä vaaditaan vastuuta mm
talkoissa ja kisajärjestelyissä. Tanja selvittää KepLin kanssa, onko heillä tarjota tähän sopivaa
koulutusta seurapäättäjille.
KÄYTTÄMÄTTÖMIEN SALIVUOROJEN PERUMINEN
Jos tiedetään, että ei käytetä varattuna olevaa salivuoroa, tulisi se perua mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa. Tämä siitä syystä, että salille on kova kysyntä ja näin saadaan sali
mahdollisimman tehokkaasti käyttöön.
YLIVIESKAN SM-KISAT
Ylivieskan SM-kisojen suunnittelu etenee. Kilpailupäivät ovat 7-8.9. Markkinointi-tiimi on
aloittanut toimintansa ja Kaustiselta on mukaan pyydetty Kivelän Pekka ja Olli Ali-Haapala.
Tämän tiimin osalta seuraava tapaaminen on tammikuussa viikolla 5.
SUL:n kanssa ollaan työstämässä kisojen osalta yhteistyösopimusta, vielä sopimus ei ole
allekirjoitusvaiheessa. Sopimuksen allekirjoittaa SUL ja Ylivieskan Kuula sekä Track&Field
FInland, KP-V on mukana valmistelussa, mutta ei ole allekirjoittava osapuoli.
KP-V:ltä tarvitaan toimihenkilöitä sitten varsinaiseen kisatapahtumaan, sekä kentälle, että
oheispalveluihin. Seuraava tuomarikoulutus on 14.3. Sinne pitää saada osallistujia myös
Kaustiselta. Tästä tietoa lisää myöhemmin. Seuraava järjestelytoimikunnan kokous on
Ylivieskassa 28.1 klo 14. Tanja menee paikalle.
SEURA-ASUJEN TILAUS
Kesän seura-asujen sovituskappaleet on tilattu. Asujen tilaus tulee lähettää Trimtexille
helmikuun puoleen väliin mennessä, että ehtivät varmasti huhtikuulle.
SUOMEN VOIMANNOSTOLIITON JÄSENYYS
Voimailu kuuluu syyskokouksen päätöksellä tulevallakin kaudella seuran lajitarjontaan.
Voimailussa ei ole ollut urheilijoita, niin emme ole olleet jäsenenä voimannostoliitossa. Nyt on
kilpaileva voimannostaja tulossa seuraan, joten KP-V on hakenut liiton jäsenyyttä. Jäsenyys
on hyväksytty heidän kokouksessaan 13.1.

