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SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Päätösesitys: Seuraava hallituksen kokous 18.11
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisena
MAAKUNTAVIESTIT
Kaustisen kunnan tekninen johtaja Ilkka Närhi ja KP-V:n hiihtojaoston puheenjohtaja Petri Känsälä
tulevat kokoukseen keskustelemaan tulevista maakuntaviesteistä ja latujen kunnostustarpeesta.
Ilkka Närhi kertoi, että on tehnyt kunnassa esityksen, jossa latupohjien kunnostus tulee
investointilistalle. Tekninen lautakunta on tämän hyväksynyt ja esitys menee nyt eteenpäin kunnan
organisaatiossa. Närhi kertoi, että kunnalla on vahva tahto laittaa kunnan mailla olevat latupohjat
sellaiseen kuntoon, että ne palvelevat ympärivuotista liikunta- ja virkistyskäyttöä. Maakuntaviestit
järjestetään Kaustisella vuonna 2022 ja se asettaa kunnostukselle oman aikataulunsa. Hiihtojaosto on
teettänyt laduille homogoloinnin, jossa on tullut esille pieniä muutostarpeita, jotta ladut palvelevat myös
korkeamman tason hiihtokilpailuja ja näin ollen täyttävät varmasti myös maakuntaviestin asettamat
vaatimukset.
Maakuntaviestin järjestelytoimikunnan perustaminen kuuluu sivistystoimen tehtäviin. Seura toivoo, että
toimikunta perustetaan ajoissa, jotta maakuntaviestien suunnittelu voidaan aloittaa hyvissä ajoin.
SOPIMUS HIIHTOLATUJEN HOIDOSTA KAUSTISEN KUNNAN KANSSA
Kaustisen kunta huolehtii hiihtolatujen kunnossapidosta. Kaustisen Pohjan-Veikot on tehnyt
maanomistajien kanssa käyttöoikeussopimukset. Sopimuksissa on määritelty, että ulkoilureitin haltijalla
/ vuokaralaisella on oikeus käyttää moottorikelkkaa tai muuta laduntekokonetta ulkoilureitin alueella.
Jotta kunta voi hoitaa latuja, on seuran tehtävä kunnan kanssa sopimus latujen ja reittien hoidosta.

JUHA LERSSI AVUSTUSHAKEMUS KOULUTUKSEEN
Liitteenä Juha Lerssin tukihakemus Hiihtoliiton 2-tason huoltokurssin kustannuksiin, avustusta haetaan
25% hinnasta. Viivi Paavolalle myönnettiin avustusta koulutuskustannuksista keväällä. Aikaisemmin
tehdyn päätöksen mukaan vuosittain varataan hallituksen budjetissa 500 € koulutuksiin.
Pitkän keskustelun jälkeen tehtiin yksimielinen päätös, että Juha Lerssille ei myönnetä avustusta
koulutuksen kustannuksiin. Perusteluin; Seuralla ei ole nyt eikä lähitulevaisuudessa tarvetta näin
korkean tason ammattitaidolle. Jotta seura lähtisi avustamaan koulutusta, tulisi pystyä osoittamaan
selkeästi, että koulutuksesta saatua oppia voidaan käyttää seuran hyväksi.
ULKOILU ON KIVAA-HANKKEEN TILANNE / FRISBEE KIEKKOJEN HANKINTA TALKOOLAISILLE
Frisbee-rata on opasteita vaille valmis, muutama lasku on vielä tulematta, joten ihan täysin ei
kustannukset ole vielä selvillä. Latujen osalta koneurakoinnista tulee vielä laskut. Seuran rahatilanne on
nyt sellainen, että välimaksatusta ei tarvinne hakea, vaan haetaan loppumaksatusta, kun kaikki on
valmista.
Pasi Leskinen esitti, että radan rakennuksessa aktiivisesti mukana olleille talkoolaisille hankitaan
seuran puolesta omalla nimellä ja seuran logolla varustetut kiekot. Mietitään samalla, onko seuralle
tarvetta hankkia kiekkoja/markkereita mm palkinnoiksi. Pasilla on tarkempaa tietoa kustannuksista.
Päätös: Palataan asiaan, kun Ulkoilu on Kivaa-hanke on saatu valmiiksi sekä latujen että frisbee-radan
osalta. Muistetaan sitten kaikkea talkooväkeä, joka on ollut hanketta toteuttamassa.
KUNTOPORTAAT / VIRKKU-TEEMAHANKE
Pirityisillä on alkanut Virkku-teemahanke, jonka alatoimenpiteinä voidaan toteuttaa kaikkien yhteiseen
käyttöön tarkoitettuja pieniä rakennelmia, ulkoliikuntapaikkoja tai luontoretkikohteiden kunnostusta.
Alahankkeiden kustannukset voivat olla kokonaisuudessaan 1000 – 8000 €. Hankkeessa toteutetaan
toimintatapaa, jossa eri toimijat saatetaan yhdessä suunnittelemaan tarvittavia investointeja.
Yhteistoiminta on tärkeässä roolissa myös siinä vaiheessa, kun tuettavat alatoimenpiteet valitaan.
Hankkeen alatoimenpiteiden hakuaika päättyy 10.11, toteutusaika on vuoden 2020 alusta syyskuun
loppuun.
Asiasta on keskustelu Lions Clubin kanssa, ja sieltä ollaan mielellään mukana hankkeessa. Sekä
taloudellisesti, että talkoilla. Alueen yhdistysten kanssa on alustavasti sovittu tapaaminen 24.10 ja

tavoite on, että saadaan yhdessä kerättyä yksityisrahoitus kaikkien yhdistysten kesken, hallinnoijana
hankkeessa olisi KP-V.
Jos hanketta päätetään hakea, hakemukseen tarvitaan mm. maanvuokrasopimus,
rakennuspiirustukset, toimenpideluvat, kustannusarvio, rahoitussuunnitelma… Näistä syntyviin
kustannuksiin ei tietääkseni saa rahoitusta hankkeen kautta.
Vetelissä on Virkku-hankkeen avoin infotilaisuus 22.10 klo 18.00. Liitteenä on hankkeen esite ja
pirityiset.fi osoitteesta löytyy hankkeesta lisää tietoa.
Päätösesitys: Lähdetään selvittämään alueen yhdistysten kanssa kuntoportaiden toteutusta ja
tehdään tukihakemus Virkku-teemahankkeen alahankkeeksi.
Päätös: Järvelän kyläyhdistykseltä on tullut myös esitys, että KP-V olisi mukana Isoharjun-laavun
alueen kunnostushankkeessa. Päätetiin yksimielisesti, että ei lähdetä mukaan laavun
kunnostushankkeeseen. Kuntoportaiden toteutuksen osalta hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
HALLITUKSEN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA
Tehtiin hallituksen talousarvio
VUODEN 2020 TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT
Jaostoille on lähetetty pyyntö laatia talousarviot ja toimintasuunnitelmat 13.11 mennessä. Liitteenä lähti
vuoden 2019 talousarviot ja pohja toimintasuunnitelman tekoa varten. 15.10 jaostoille on lähetetty
tämän vuoden osalta toteutuneita talouslukuja. Samalla on pyydetty jaostoja kertomaan omista
toimintatavoistaan yksityiskohtaisemmin, jotta seuralle saadaan laadittua toimintakäsikirja.
Toimintasuunnitelmaa laadittaessa tulee myös ottaa huomioon, että kunta maksaa seuralle vuodessa
35 000 € liikuntapalveluiden tuottamisesta. Jokaisen jaoston osalta vaaditaan panostusta kaikkien
kuntalaisten liikuttamisen eteen.
Päätösesitys: Ohjeistetaan jaostoja siten, että tulos tulee olla positiivinen 2 % talousarvioon
budjetoitujen tulojen määrästä. Seuravastaavan palkkakulujen arvioitu summa ilmoitetaan jaostoille
vuoden 2018 ja 2019 työaikakirjanpitojen toteutuneiden tuntien perusteella. Rahaliikenteen kuluja
kirjataan vuonna 2020 suoraan jaostoille (korttimaksupäätteen kulut, verkkomaksamisen kulut
(esimerkiksi Irma)), tämä tulee ottaa huomioon talousarviossa.
Päätös: Hyväksyttiin esitys sillä muutoksella, että rahaliikenteen kuluja ei jaeta jaostoille.
Seuravastaava tekee vielä tarkentavia laskelmia palkkakulujen jakamisesta jaostoille.
SYYSKOKOUSASIAT
Päätösesitys: Syyskokous järjestetään la 30.11 tai su 1.12 klo 15.00 Jaostojen tulee toimittaa lista
syyskokouksessa palkittavista ja esitykset vuoden urheilijaksi, nuoreksi urheilijaksi, seuratoimijaksi ja
valmentajaksi toimistolle 17.11 mennessä. Laaditaan syyskokouksen esityslista ja päätetään palkittavat
seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Päätös: Seuran syyskokous pidetään 1.12 klo 15.00 urheilutalolla. Kokouskutsu julkaistaan
Perhonjokilaaksossa 21.11. Jaostojen esitykset kokouksessa palkittavista on toimitettava hallitukselle
17.11 mennessä.
AMPUMAJAOSTON ASIAA
Ampumajaosto on pitänyt oman syyskokouksensa 29.9. Kokouksessaan he ovat valinneet jaoston,
jonka toimikausi on alkanut heti kokouksen jälkeen. Kokouspöytäkirjaan on myös kirjattu, että jaoston
tili on plussalla lähes 3000 euroa ja he haluavat varmistaa, että rahat ovat käytössä myös tulevalla
kaudella tulevia investointeja varten. Kyseisestä tuloksesta on vielä kirjaamatta mm seuravastaavan
palkkakulut ja ilma-aseammunnan kuluja. Jaostolla on huoli, että positiivisesta tuloksesta huolimatta
heillä ei ole rahoja käytössä sitten, kun on investointien aika. Tästä syystä he haluaisivat
ampumajaostolle oman pankkitilin.
Päätösesitys: Ampumajaostolle ei avata omaa pankkitiliä. Tämä aiheuttaisi turhia kustannuksia
pankkikuluina ja kirjanpidossa, koska pankkitili pitää liittää Netvisoriin.
Päätös: Ampumajaostolle ei avata uutta pankkitiliä. Muistotiliä voidaan käyttää tilanteissa, joissa
kerätään varoja tulevia investointeja varten.
VOIMANNOSTO
Liitteessä Tiina Marjusaaren keräämää tilastoa Jymystä siirtyneistä nostajista.
Päätösesitys: Voimannosto pidetään hallinnollisesti hallituksen alaisena ja kirjanpidossa avataan sille
oma kustannuspaikka. Voimannostajat keräävät liiton jäsenmaksuun ja muihin kuluihin varat

kausimaksuin sekä talkoilla/tempauksilla. Budjetti laaditaan yhdessä voimailun yhteyshenkilön kanssa.
Yhteyshenkilö on läsnä hallituksen kokouksissa silloin, kun käsitellään voimailuun liittyviä asioita.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
VOIMISTELUJAOSTON LAKKAUTUS JA SIIRTO HALLITUKSEN ALAISUUTEEN
Voimistelujaosto on ilmoittanut, että ovat halukkaita siirtämään voimistelun hallinnollisesti hallituksen
alle ja voimistelujaosto lakkautetaan. Voimistelujaosto on tällä hetkellä hyvin pieni, eivätkä aktiiviset näe
omaa jaostoa tarpeelliseksi.
Voimistelujaoston liikevaihto on vuosittain noin 10 000 euron luokkaa ja voimistelu on erittäin suuressa
osassa seuran kunnalle tuottamia liikuntapalveluita. Jaostolla on Jopoxissa noin 30 jäsentä.
Päätösesitys: Voimistelu siirretään hallinnollisesti hallituksen alaisuuteen, kirjanpidossa voimistelu on
edelleen omana kustannuspaikkanaan. Voimistelun yhteyshenkilö on hallituksessa varsinaisena
jäsenenä.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

MUUT ASIAT
Seuralla on Facebook-sivut joiden päivityksestä vastaa lähinnä seuravastaava. Muut ylläpitäjät eivät ole
nykyisin kovin vahvasti seuratoiminnassa mukana. Sosiaalinen media on nykyään ehkä tehokkain tapa
tavoittaa ihmisiä. Seuran sivuilla olevien uutisten jakaminen sosiaaliseen mediaan tavoittaa
huomattavasti enemmän ihmisiä, kuin julkaisu pelkästään kotisivuilla. Keskustellaan mikä on paras
tapa levittää tietoa Facebookissa. Naisvoimistelijoilla ja joillakin joukkueilla on omat sivut / ryhmät
facessa. Onko aiheellista, että jokaisella jaostolla on omat julkiset facebook-sivunsa vai käytetäänkö
enemmän seuran Facebookia ja lisätään ylläpitäjiksi yksi tiedottaja jokaisesta jaostosta, joka huolehtii
tarvittaessa oman jaostonsa osalta tiedon jakamisesta sosiaaliseen mediaan.
Päätös: Jokaisesta jaostosta lisätään yksi henkilö Facebookissa Kaustisen Pohjan-Veikot sivun
käyttäjäksi.
Olympiakomitealla on tarjous Lasten ja nuorten liikunnanohjauskoulutuksesta, jonka totetuttaa KepLi.
Kyseessä on kolmen osan kokonaisuus, jonka yhteiskesto on kuusi tuntia. Seuran kustannus
koulutuksesta on materiaalimaksut, tilavuokrat ja kouluttajan matkakulut. Koulutukseen vaadittava
osallistujamäärä on 10-25 henkilöä. Esimerkkinä 15 hengen koulutuksen kustannus on 362 € ilman
koulutustilan kuluja.
Päätös: Selvitetään KepLiltä onko koulutus mahdollista järjestää keväällä 2020.
Juho Viiperi esitti kysymyksen, voiko kunnalta anoa lisää avaimia, että Futsal-pelien aikaan pääsee
toimistoon tulostamaan ja valvomoon säätämään salin valoja. Juha Lerssi ja Sami Löfbacka toivat esille
myös sen, että suunnistajat tarvitsevat avaimen, jotta pääsevät toimistoon tulostamaan karttoja.
Seuran toimistossa säilytetään henkilötietoja, jotka ovat tietosuojalain mukaan pidettävä lukitussa
tilassa. Nämä materiaalit on kuitenkin mahdollista pitää lukituissa kaapeissa. 1-sarjan avain on
yleisavain, jolla pääsee urheilutalolla kaikkialle. Yleisavainta ei ole mahdollista saada. 5-sarjan
avaimella pääsee seuran toimiston lisäksi myös mm. opettajien työhuoneisiin, joihin ei ole lupa mennä.
4-sarjan avaimella ei pääse seuran toimistoon eikä valvomoon, 7-sarjalla pääsee valvomoon. Selkeää
päätöstä ei tehty, kuinka avainten kanssa toimitaan. Suunnitellaan, kuinka saadaan avainten kanssa
toimiminen sujuvaksi.
Pasi Ahlsved esitti kysymyksen matkakulujen korvauksesta tilanteessa, jossa jalkapallon valmentaja on
pyydetty Huuhkaja-palaveriin Vöyrille. Matkustussäännössä ei ole tällaista tilannetta varten selkeää
ohjeistusta. Määriteltiin, että tällaisissa tilanteissa matkakulut voidaan korvata jaoston varoista
matkustusäännön 20 senttiä/kilometri mukaisesti.

