Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

Hallituksen kokous /muistio

Kokousaika
Kokouspaikka
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Kaustisen urheilutalo
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Päätösehdotus: 20.4.2020 klo 18.30. Tarvittaessa hallitus kokoontuu etä-/puhelinkokouksiin
aikaisemmin.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
TALOUSTILANNE
Päätösehdotus: Merkitään tilanne tiedoksi
Päätös: Merkittiin taloustilanne tiedoksi saaduksi.

KORONAN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET SEURAN TOIMINNASSA
Yli 10 hengen tilaisuudet kielletty 13.4 saakka. Seurassa linjattiin 13.3, että kaikki
ryhmämuotoinen liikunta sisätiloissa keskeytetään kahdeksi viikoksi. Tämän jälkeen on tullut
lisää määräyksiä, joissa rajataan ihmisten välisiä kontakteja.
Kunnan liikuntasopimuksen mukaista toimintaa emme voi/saa järjestää. Kunta maksaa
sopimuksen mukaisen korvauksen, jos toiminnan katkos ei kestä kuukautta pidempään.
Kilpailutoiminnassa on tullut muutoksia. Salibandy- ja futsalkausi loppuivat. Hiihdossa ja
hiihtosuunnistuksessa on peruttu kilpailuja, joihin jäseniämme oli ilmoitettu. Meidän
järjestettävät moukarin Talvimestaruuskilpailut peruttiin Urheiluliiton päätöksellä.
Kesälajien osalta kauden aloitus on auki. Palloliitossa ei ole vielä tietoa, milloin jalkapallossa
kausi aloitetaan. Yleisurheilussa olisi järjestettävänä ensimmäinen Seuracup osakilpailu 10.6,
niiden osalta ei ole ei ole tullut tietoa, siirtyykö vai ei. Moukarikarnevaalit pystytään
toivottavasti järjestämään juhannuksen jälkeen. Kaikkien osalta eletään aika epävarmoja
aikoja, joten on vain odotettava tilanteen kehittymistä sekä viranomaisten ja lajiliittojen
päätöksiä.
Päätösehdotus: Kaikki seuran ohjatut harjoitukset ovat keskeytyksissä 13.4 saakka. Jos
viranomaisilta tulee muita ohjeita, niin sen mukaan toimitaan.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
SEURAVASTAAVAN TYÖTILANNE POIKKEUSTILANTEEN AIKANA
Kohdassa 6 esitetyt asiat vaikuttavat väistämättä seuravastaavan työmäärään, joten siihen on
tehtävä muutoksia.
Päätösehdotus: Seuravastaavan työaika on maaliskuun osalta normaali ja kaksi pitämättä
jäänyttä lomapäivää pidetään pois maaliskuussa. Huhtikuun ajaksi työaikaa lyhennetään 75%.
Viimeistään huhtikuun 20. päivä tehdään päätös toukokuun työajan osalta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tanja tiedottaa asiasta. Viikossa tulee olemaan
puhelinaika kahdesti viikossa, toinen aamupäivällä ja toinen iltapäivällä. Sähköpostit luetaan
päivittäin. Tiedotteessa ilmoitetaan myös jaostojen yhteyshenkilöt, joihin voi olla yhteydessä
kiireellisissä asioissa.
KESÄTYÖNTEKIJÄ VUODELLE 2020
Yleisurheilujaosto sekä moukarikarnevaalit ovat varanneet talousarviossaan varoja
kesätyöntekijän palkkakuluihin. Tarvetta kesätyöntekijälle tulee myös hallituksella
festivaaliajaksi sekä seuravastaavan loman ajalle. Viimevuonna kesätyöntekijän
kuukausipalkka oli 1550€/kk. Työsuhteessa käytettiin osa-aikaisuutta siten, että
palkkakustannukset vastasivat kahden kuukauden kokoaikaisuutta työsuhteen ollessa
kuitenkin pidempi.
Päätösehdotus: Laitetaan kesätyöntekijän paikka hakuun. Seuravastaava muokkaa
hakemustekstin yhdessä yu-jaoston ja karnevaalitoimikunnan kanssa. Hakuaika 9.4. saakka.
Viikolla 16 (14-17.4) seuravastaava, yleisurheilujaosto ja karnevaalitoimikunta käyvät läpi
hakemukset ja suorittavat haastattelut sekä tekevät esityksen hallitukselle kesätyöntekijästä.

20.4 hallituksen kokouksessa tehdään päätös kesätyöntekijän palkkaamiseksi esityksen
pohjalta. Jos Suomessa vallitsevan poikkeuksellisen tilan vuoksi on todennäköistä, että
moukarikarnevaaleja tai festivaaleja ei järjestetä ja seuran harraste- ja kilpailutoiminta on
edelleen keskeytyksissä, kesätyöntekijää ei palkata vuonna 2020.
Päätös: Yleisurheilujaoston ja karnevaaleista vastaavien kanssa on neuvoteltu asiasta.
Koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi ei voida vielä ennustaa moukarikarnevaalien
kohtaloa ja kesätyöntekijän tarvetta. Urheiluliitto on luvannut tehdä päätöksiä lajikarnevaalien
järjestämisen suhteen pääsiäisen jälkeen. Tästä syystä siirretään päätös kesätyöntekijän
palkkauksesta seuraavan kokoukseen.
FESTIVAALILEIRINTÄ JA YÖVALVONTA 2020, FESTIVAALIKAHVIO
Sopimus festivaalileirinnän ja yövalvonnan järjestämisestä kesän 2020 kansanmusiikkijuhlilla
on tehty Pro Kaustisen kanssa. Edellisen vuoden sopimuksesta poiketen
leirintävastaanotossa tulee olla enemmän henkilöitä, eli yksi alueella ohjaamassa saapuvia
leiriytyjiä.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Festivaalikahvion ja aamiaisen järjestämisestä päätetään
myöhemmin, kuten talkootyövuoroista.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
KUNTOPORRASHANKE
Kuntoporrashankkeen aloituskokous on pidetty ja sopimus on allekirjoitettu.
Päätösehdotus:
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin, kuinka mahdollisesti pitkittyvä koronatilanne
vaikuttaa hankkeen toteutukseen ja rahoitukseen. Tästä keskustellaan Pirityisten kanssa
tarvittaessa.
MAAKUNTAVIESTIEN JÄRJESTÄMINEN
Maakuntaviestin osalta sopimusneuvottelut ovat loppusuoralla. Seuraava tapaaminen on 26.3
(jos ei siirry). Siellä tarkistetaan sopimuksen sisältö ja tehdään viimeiset viilaukset.
Allekirjoitustilaisuus järjestetään myöhemmin.
Päätösehdotus: Merkitään asia tiedoksi
Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi. Neuvotteluissa tulee korostaa, että latujen kunnostus tulee
aloittaa tulevana kesänä jos maakuntaviestit aiotaan järjestää.
VAKUUTUSTEN PÄIVITYS
Seuralla on useita vakuutuksia, joiden ajantasaisuudesta ei ole varmuutta. Jaostot käyvät
omilta osiltaan läpi vakuutettavat kohteet ja arvot seuraavaan kokoukseen mennessä. 20.4
kokouksessa käydään listat läpi ja sen perusteella Tanja on yhteydessä vakuutusyhtiöihin.
MUUT ASIAT
Keskusteltiin tolppien kohtalosta. Niitä voi käyttää tulevissa kunnostushankkeissa mm
retkeilyreitillä ja Nikulan heittopaikalla.

