Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

Hallituksen kokous / esityslista

Kokousaika

16.9.2019 klo.18.30
Aloitetaan kello 18.00 urheilukentän maastossa
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Päätösehdotus: Seuraava hallituksen kokous 21.10
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
TALOUSTILANNE
Todettiin taloustilanne tiedoksi saaduksi.
SUUNNITTELUVAELLUKSEN AIHEET
Edellisessä kokouksessa päätettiin, että jokainen miettii aiheita, joista keskustellaan seuran
suunnitteluvaelluksella.
Päätösesitys: Kirjataan aiheet ylös
Päätös: Vaelluksen kehittämisseminaarissa esille otettaviksi asioiksi esitettiin: Jaostojen välinen
yhteistyö käytännössä ja uusien toimijoiden rekrytointi. Tehdään suunnitteluvaelluksesta uutinen nettiin
heti ja avataan ilmoittautuminen. Edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti vaellukselle ovat
tervetulleita kaikki seuran toiminnassa mukana olevat henkilöt.

JUHA MYLLYMÄEN AVUSTUSHAKEMUS MM-KISOIHIN
Juha Myllymäki edustaa Suomea Australian Sydneyssä 12-18.10.2019 järjestettävissä
vammaisampumaurheilun maailmanmestaruuskisoissa. Juha hakee avustusta matkakulujen
kattamiseen.
Päätös: Keskusteltiin Juhan hakemuksesta ja siitä, että olisi tarpeellista tehdä linjaveto, kuinka tällaisiin
hakemuksiin suhtaudutaan. Hallitus toivoo, että vastaavia hakemuksia tulee jatkossakin. On erittäin
positiivista, että seuran urheilijat pääsevät edustamaan kansainvälisissä kilpailuissa eri lajeissa. Juha
Myllymäki hakee avustusta seitsämäsosaan koko matkan kustannuksista. Myönnetään avustusta
hakemuksen mukaisesti.

MOUKARIKARNEVAALIEN TULEVAISUUS
Niina Kivinen esitteli hallitukselle suunnitelmia moukarikarnevaalien tulevaisuuden suhteen. Pekka
Nikula on ollut 20 vuotta karnevaalien vetovastuussa ja nyt hän on ilmoittanut jättävänsä vastuun
muille. Karnevaalien tulevaisuudesta on keskusteltu Suomen Urheiluliiton karnevaalivastaavan Tapio
Rajamäen ja moukarikarnevaalien rehtorin Kalle Lehmusvuoren kanssa. Heidän kanssaan käytyjen
keskustelujen jälkeen on päädytty karnevaalien osalta seuraavaan:
-

-

Moukarikarnevaalitoimikunta pienenee niin, että siihen kuuluvat Niina Kivinen, Marke Paavola ja
seuravastaava. Toimikunta tulee kokoontumaan jatkossa nykyistä harvemmin.
Karnevaalien budjetissa varaudutaan yhden työntekijän palkkaamiseen.
Luovutaan Perhojokilaakso-liitteen tekemisestä toistaiseksi
Tavoitteena lisätä leiriläisten määrää (paikalliset urheilijat, kaksikielisyys), panostaa leirin ja
oheisohjelman kehittämiseen (myös huoltajat ja vanhemmat, jotka eivät osallistu vanhempain
ryhmään)
Seuravastaavan käyttämä työtuntimäärä karnevaaleihin tulee pienenemään

Hallitus suhtautuu positiivisesti karnevaalien tulevaisuudensuunnitelmiin. Karnevaalien organisaation
muuttuessa vuodelle 2020, hallitus päätti, että tulevalle vuodelle ei haeta karnevaalikisojen
televisiointia. Televisioinnista on keskusteltu SUL:n karnevaalivastaavien kanssa ja heidän mielestään
on myös hyvä tehdä karnevaalit uuden organisaation voimin ensin kevyemmin ilman televisiointia
kehittäen itse leiriä ja lisäämällä karnevaalien some-näkyvyyttä mm. kisojen live-streamausta.
ULKOILU ON KIVAA -HANKKEEN TILANNE
Tutustutaan ennen kokouksen alkua rataan ja latuihin.
Päätös: Tutustuttiin rataan ja oltiin tyytyväisiä tulokseen frisbee-rata on lähes valmis, latujen osalta työt
ovat kesken, mutta tarkoitus saada valmiiksi tulevaksi kaudeksi. Tanja lähettää Arto Alpialle vielä
uudestaan postia.

BINGOLUPA TULEVILLE VUOSILLE
Bingoluvan voimassaolo päättyy vuoden 2019 joulukuun viimeinen päivä. Bingolupa myönnetään
enimmillään kahdeksi vuodeksi kerrallaan
Päätösesitys: Haetaan bingoluvalle jatkoa
Päätös: Bingo on yhteisöllistä toimintaa eri ikäisille, ja se nähtiin tärkeänä. Tästä syystä päätettiin
hakea bingoluvalle jatkoa.
SEURAVASTAAVAN YLITYÖT
Edellisessä kokouksessa päätettiin, että Tanja esittää seuraavassa kokouksessa suunnitelman
ylitöiden pitämiseksi. Elokuun jälkeen ylitöitä on kassassa 75 tuntia, viestien jälkeen ylityöt ovat
lisääntyneet. Suunnitelma ylitöiden pitämiseksi on seuraava: Työaika 9.10 alkaen pyritään pitämään 30
h/vko. 7 – 10.10 välisen ajan (vko 41) Tanja on ylityövapaalla. Jos tämän jälkeen on ylityötunteja
jäljellä, ne pidetään vapaana joulun välipäivinä.
Päätös: Hyväksyttiin Tanjan suunnitelma ylitöiden pitämisestä esitetyn mukaisesti.
STIPENDIRAHASTO
Hallituksen päätös 4.12.2017
Yksilöurheilijat käyttävät pääsääntöisesti SUL:n valmennusrahastoa, rahasto on kuitenkin tarkoitettu
täysi-ikäisille urheilijoille. KP-V:llä on tällä hetkellä pari alaikäistä urheilijaa, jotka saisivat/tarvitsevat
tällaisia rahallisia tukijoita. Voiko seuran stipendirahastoa käyttää heidän tukijoitten maksujen
vastaanottamiseen ja urheilijoille tukien maksamiseen.
Päätösehdotus: Alaikäinen urheilija voi halutessaan käyttää seuran stipendirahastoa, mutta asia
käsitellään tapauskohtaisesti hallituksessa. Avain Säästöpankkiin avataan uusi tili valmennusrahastoa
varten.
Kun urheilija on täysi-ikäinen, suositellaan hänen alkamaan käyttämään jotain muuta menettelyä tukien
vastaanottamiseen, kuten lajiliittojen valmennusrahastoja.
Päätös: Hyväksyttiin
Hallituksen vuonna 2017 tekemän päätöksen mukaisesti stipendirahasto on tarkoitettu alaikäisille
urheilijoille. Keskustellaan stipendirahaston käytöstä täysi-ikäisten urheilijoiden suhteen.
Päätös: Jos lajiliittojen sääntöjen mukaan tuki- ja palkintorahojen vastaanottaminen ja maksaminen on
seuran kautta mahdollista, voidaan seuran stipendirahastoa käyttää myös täysi-ikäisten urheilijoiden
tukirahastona. Jokaisen urheilijan kohdalla stipendirahaston käyttö käsitellään erikseen hallituksessa.

MUUT ASIAT
SM-viestit tilannekatsaus. Viestit on juostu ja hyvin meni. Viestien taloudellisesta tuloksesta ei ole vielä
tietoa. Päätoimikunta kokoontuu lähiaikoina ja siellä käydään läpi viestien palaute sekä talous.
Kerrottiin, että toimihenkilöille on suunnitteilla palauta ja kiitostilaisuus Ylivieskassa. Mietitään
yhteiskyyditystä tilaisuuteen.
Pallo-/monitoimihallin suunnitteluryhmälle terveisiä + kysely. Merkittiin tiedoksi.
Sisäleikkipuisto lauantaina 19.10 Urheilutalolla yhteistyössä kunnan ja KepLin kanssa. Seuralle annettu
mahdollisuus pitää kahviota kyseisen päivän. Tämän lisäksi seuralta tarvitaan ohjaajia/valvojia
toimintapisteille (esim pomppulinnat). Sisäleikkipuisto toteutetaan yhdessä kunnan kanssa. Tuottona on
mahdollisuutta saada ainakin kahvion tuotto.
Päätös: Koska tämä tapahtuma kuuluu yhtenä kunnan liikuntapalvelusopimukseen, on seuran oltava
mukana toteutuksessa. Judo-jaosto pitää tatamilla lajinäytöksiä, Minna tulee pitämään kahviota.
Jokaisesta jaostosta tulee kaksi henkilöä ohjaamaan / valvomaan sisäleikkipuistoon.
Urheilukentän juniorikokoiset jalkapallomaalit ovat erittäin huonossa kunnossa ja vaarallisia. Päätettiin
toimittaa kunnalle kirje. jossa pyydetään kuntaa ottamaan maalien uusiminen huomioon talousarviossa
2020 ja hankkimaan uudet maalit ennen koulujen ulkoliikuntakauden alkua.
Kuntoportaiden rakentaminen vanhan hyppyrimäen kalliolle on tullut ajankohtaiseksi frisbee-radan
myötä. Rataan tutustumisen yhteydessä hallitus totesi, että kuntoportaille olisi hyvä paikka frisbeeheittopaikan kohdalta ylös. Sijainti on sellainen, että siitä saadaan hyvällä nousulla kuntoportaat ja
samalla turvallinen siirtyminen korilta seuraavalle heittopaikalle. Alustavasti ollaan oltu yhteydessä
Lions Clubiin ja sieltä oltaisiin osallistumassa portaiden rakentamiseen. Selvitellään seuraavaan
kokoukseen mennessä rahoitus- ja yhteistyökuvioita portaiden rakentamiseksi.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.36.

