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TOIMINTAKERTOMUKSET JA KEVÄTKOKOUS
Hyväksyttiin toimintakertomus niiltä osin mitä on valmiina, bingon osalta korjataan oikeat
lukemat. Judo- ja salibandyjaostoilta puuttuu vielä heidän kertomuksensa. Kun kaikki on
kasassa, toimintakertomus hyväksytetään hallituksella sähköpostin välityksellä. Tämän
jälkeen Tanja sopii toiminnantarkastajien kanssa aikataulut tilien ja toiminnan tarkastukselle.
Kevätkokous järjestetään maanantaina 29.4, ilmoitus julkaistaan Perhonjokilaakso-lehdessä
viikolla 16.
SEURAVASTAAVAN TYÖSUHDE
Tanjan koeaika päättyy 24.3.2019.
Pöytäkirjanpitäjäksi tämän pykälän ajaksi valittiin Asko Huntus ja Tanja Kaustinen poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Hallitus päätti yksimielisesti vakinaistaa Tanja
Kaustisen työsuhteen seuravastaavaksi 19.3.2019 alkaen. Niina Kivinen saapui tämän
pykälän käsittelyn aikana.
YHTEISTYÖSOPIMUS PRO KAUSTINEN RY
Liitteenä vuoden 2019 osalta yhteistyösopimus Festivaalien yövalvonta, leirintäalue ja Kreetan
kierros. Aikaisemmista vuosista poiketen valvontaan tulee lisäksi myös urheilutalon
yövalvonta. Tarkoituksena on myös pitää festivaalien ajan leirintäalueen vastaanotto ja kahvio
seuran omana toimintana ilman 4H-kerhon henkilöstöä. Näiden lisäksi myös Kreetan
kierroksen järjestelyt vaativat talkoolaisten panosta.
Käytiin läpi Pro Kaustisen kanssa tehtävä yhteistyösopimus. Sopimukseen vielä esitettäviä
muutoksia:
Tanja neuvottelee Pron kanssa sopimuksesta ja allekirjoittaa yhteistyösopimuksen.
Uuden sopimuksen myötä talkoolaisia tarvitaan paljon festivaaliviikon ajaksi, edeltäviin
valmisteluihin, yövalvontaan, kioskin/vastaanoton työvuoroihin sekä Kreetan kierroksen
toimihenkilöiksi. Tanja tekee ”työvuoro/varauslistat” ja tiedotusta jaostoille. Jaostot selvittävät
huhtikuun aikana, miten heiltä irtoaa porukkaa tehtäviin.
Yövalvontaan tarvitaan kaksi henkilöä/yö paikkaa kohti, yövalvonnasta maksetaan korvaus
jaostolle/joukkueelle 200 € / yö / paikka sekä valvojille vapaalippu festivaaleille.
Leirintäalueen ja vastaanoton/kahvion tuottojen jako tehdään osallistuvien jaostojen ja
hallituksen kesken sen mukaan mikä tulee olemaan kahvion ja leirintäalueen todellinen
tuotto. Vastaanotto on auki 12 h/pv, vuorot jaetaan siten, että vastaanotossa on koko ajan
paikalla Tanja tai kesätyöntekijä sekä yksi talkoolainen.

HYGIENIAPASSIKOULUTUS
Martat voivat järjestää hygieniapassikoulusta toukokuun loppupuolella. Koulutuksen kesto on
3-5 tuntia ja testi on heti perään. Koulutuksen hinta on 68€/tunti ja testin hinta 39€/hlö. Jos
osallistujia on yli 20, matkakuluja ei laskuteta erikseen.
Tanja selvittää vielä tarjousta toiselta kouluttajalta, tarjousten perusteella valitaan koulutuksen
järjestäjä ja järjestetään koulutus. Pyritään siihen, että ilmoittautuminen koulutukseen
pääsiäiseen mennessä. Hinnoittelu siten, että hinta jäsenille edullisempi.
ULKOILU ON KIVAA – HENKEPÄÄTÖS
Latu-/frisbeegolfhankkeesta on saatu myönteinen päätös. Hyväksytty kustannusarvio on
43 982,20 €. Rahoituksesta 60 % on avustusta 26 389,32 €, vastikkeetonta työtä 10 785,00 €
ja yksityinen rahoitus 6 807,88€. Hankkeen toteutusaika on vuoden 2019 loppuun. Ennen
hankkeen aloitusta olisi hyvä käydä neuvottelut kunnan kanssa, mikä on latujen kunnostuksen
tilanne maakuntaviestiä ajatellen, että vältymme päällekkäisyyksiltä. Myös kunnan
suhtautuminen frisbeegolf-radan rakentamiseen ulkoilualueelle tulee vielä selvittää, koska
asiasta on tullut palautetta, että sijainti ei ole paras mahdollinen mm turvallisuussyistä.

Todettiin, että frisbee-golf radan suunnitellussa otetaan turvallisuus huomioon, että kaikkien
on turvallista liikkua alueella. Radalla heittojen etäisyydet tulevat olemaan niin lyhyet, että
heittäjän on aina mahdollista nähdä heittonsa suunta esteettömästi.
Latujen suhteen käydään keskustelemassa kunnan kanssa, koska maakuntaviestin
suhteenkin latuja tulee kunnostaa.
Pasi ilmoittaa frisbee-radan suunnittelijalle hankepäätöksestä ja aloitetaan radan suunnittelu.

MUUT ASIAT
MultiSport tapahtuma kesälle 2019
Todettiin, että kehitellään MultiSport 2020 tapahtumaa.
Esitettiin taulukko, johon kerätty seuran sekä eri joukkueiden, että jaostojen
yhteistyökumppanit. Todettiin, että seuran toimintaa tukee todella paljon alueen yrityksiä ja
heidän panostuksensa on seuran toiminnan kannalta erittäin merkittävää.
Niina kertoi, että moukarin Talvimestaruuskilpailut järjestettiin onnistuneesti edellisenä
viikonloppuna. Kilpailut olivat urheilullisesti erittäin tasokkaat ja järjestelyt onnistuivat hyvin.
Erityistä kiitosta Niina antoi heittopaikkojen siisteydestä ja hyvästä kunnossapidosta. Suomen
Urheiluliiton linjauksen mukaan nämä olivat luultavasti viimeiset talvimestaruuskilpailut, jotka
tullaan järjestämään.
Keskusteltiin ulkovarastojen siivouksesta. Torpan Juha on vienyt kylmältä puolelta seuran
tavaroita Markkulaan ja jotain toimitettu hyötykäyttöasemalle. Ajanottorakennus vaatii myös
siivousta. Tanja siivoa, kun aikaa löytyy. Paljon tullaan viemään hyödytöntä/rikkinäistä tavaraa
hävitettäväksi.

