Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

Hallituksen kokous / muistio

Kokousaika
Kokouspaikka

20.4.2020 klo.18.30
Kaustisen urheilutalo
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Päätösehdotus: 18.5.2020 klo 18.30. Tarvittaessa hallitus kokoontuu etä-/puhelinkokouksiin
aikaisemmin.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
TALOUSTILANNE
Päätösehdotus: Merkitään tilanne tiedoksi
Päätös: Merkittiin taloustilanne tiedoksi. Kirjataan huomautetut pois.
KORONAN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET SEURAN TOIMINNASSA
Yli 10 hengen tilaisuudet kielletty 13.5 saakka. Tähän saakka kaikki yleiset liikuntatilat ovat
suljettuina myös. Viikolla 20 odotetaan valtion hallinnolta lisää tietoja, kuinka rajoitukset
tulevat jatkumaan ja vaikuttamaan tulevan kesän tapahtumiin ja toimintaan.
Torstaina 16.4 pidimme kokouksen kaikkien lajikarnevaalijärjestäjien ja Suomen Urheiluliiton
kanssa. Siellä teimme päätöksen, että karnevaalileirejä ei järjestetä lainkaan vuonna 2020.
Lohja ja Kaustinen järjestävät karnevaalikilpailut, jos se on mahdollista. Kisojen
järjestämisestä päätetään 1.6 mennessä. Päätös kisojen perumisesta tehdään välittömästi,
jos se määräysten tai tautitilanteen takia on aiheellista.
Palloliitto on ilmoittanut, että jalkapallossa sarjakausi on mahdollista aloittaa kaksi viikkoa sen
jälkeen, kun harjoitustoiminta on päästy aloittamaan.
Päätösehdotus: Kaikki seuran ohjatut harjoitukset sekä bingo ovat keskeytyksissä 13.5
saakka. Viranomaismääräysten muuttuessa toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Suunnistuksen osalta liikuntapalveluita
pystytään tuottamaan omatoimirastien avulla. Kaustisella on kahdet omatoimirastit
toukokuussa.
SEURAVASTAAVAN TYÖTILANNE POIKKEUSTILANTEEN AIKANA
Päätösehdotus: Seuravastaavan työaika jatkuu lyhennettynä toukokuun loppuun saakka.
Jatkosta päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
KESÄTYÖNTEKIJÄ VUODELLE 2020
Tulevana kesänä ei järjestetä moukarikarnevaaleja ja muutenkin kesän osalta tilanne on hyvin
avoin. Kesätyöntekijälle ei ole tarvetta.
Päätösehdotus: Ei palkata kesätyöntekijää vuonna 2020.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
ULKOILUALUEIDEN HOITO KESÄLLÄ 2020
Kaustisen kunnassa on yt-neuvottelut käynnissä ja edessä on lomautuksia. Tämä vaikuttaa
väistämättä ulkoilualueiden hoitoon. Eli kunta ei voi myöskään palkata kesätyöntekijöitä
alueita hoitamaan. Kunnasta on luvattu, että he pystyvät kesän aikana leikkaamaan
pallokentän nurmen kerran viikossa sekä huolehtimaan kentän kastelun. Viivojen piirtämiset ja
muiden alueiden hoito (Nikula ja ampurata) jää kunnan osalta tekemättä. Kunnan
ruohonleikkuri ja viivojen maalaukseen käytettävät välineet ovat tulevana kesänä meidän
käytettävissä.
Päätösehdotus:
Päätös: Neuvotellaan Torpan ja Närhen kanssa, että pallokentälle sekä Nikulaan saadaan
merkit, jotka helpottavat viivojen ja sektorien tekemistä. Pallokentän nurmikko leikataan
tarvittaessa joko seuravastaavan tai talkooväen toimesta. Varmistetaan, onko kentän ilmaus
tilattu.

KUNTOPORRASHANKE
Koronan aiheuttaman tilanteen vuoksi Pirityiset ry on jatkanut hankkeen totutusaikaa
syyskuun lopusta marraskuun loppuun. Kevään/kesän aikana on aikaa tehdä suunnitelmat ja
toteutuksen voi aloittaa vasta, kun kokoontumisrajoitukset sen sallivat.
Päätösehdotus:
Päätös: Tanja, Asko, Juha ja Pasi Leskinen suunnittelevat yhdessä Matti Mustajärven kanssa
portaita eteenpäin. Suunnitelmat, luvat ja tarvikkeiden kilpailutus tehdään kevään aikana, jotta
toteutus voidaan aloittaa heti, kun se on mahdollista.
VAKUUTUSTEN TARKISTAMINEN
Seuran vakuutukset ovat LähiTapiolassa. Lyhyet yhteenvedot vakuutuksista on lähetetty
hallituksen jäsenille aikaisemmin. Käydään läpi, onko vakuutettavat kohteet ajan tasalla ja
annetaan seuravastaavalle ohjeet jatkotoimenpiteiksi.
Päätösehdotus:
Päätös: Käytiin läpi seuran olemassa olevat vakuutukset ja tarpeet niiden päivittämiseksi.
Tanja selvittää vakuutusten tilanteen LähiTapiolasta sekä kysyy tarjouksia muiltakin
vakuutusyhtiöiltä.
AIKUISTEN JA LASTEN TAPATURMAVAKUUTUS: Mitä vakuutukset pitävät sisällään,
ovatko toimihenkilöiden / talkoolaisten vakuutuksia vai vakuutettuina ryhmätapahtumiin
osallistujat.
TALKOOVAKUUTUS pidetään jatkuvasti voimassa olevana
PERÄVAUNUT; Suunnistajien vaunun osalta tarkistus osakkaista ja vakuutuksen laskutus
kaikilta omistuksen suhteessa
IRTAIMISTO: Äänentoistolaitteiston arvo ja kyseessä siirrettävä laitteisto, Suunnistajien
ajanottovälineistö. Onko mahdollisuutta kotivakuutuksen tapaiseen vakuutuksen, jossa
vakuutettuna tietokoneet, puhelimet yms
AMPUMARADAN IRTAIMISTO;
Huoltorakennuksen arvon puolitus
Ampumakatoksia ei ole tarpeen vakuuttaa -> tai omavastuu myrskyn aiheuttamista tuhoista
sama 400€
Muun irtaimiston osalta arvo puoleen. Heittimet eivät pala, joten tarpeen ainoastaan
omaisuus-/ilkivaltavakuutus
TOIMINNAN VAKUUTUKSET: Henkilöstömäärä muutetaan 1,25 ja ennakkopalkkasumman
muutos 30 000 €
MUUT ASIAT
LATUJEN KUNNOSTUS MAAKUNTAVIESTEIHIN
Maakuntaviestit hiihdetään Kaustisella 2022. Jotta silloin ladut ovat kunnossa, on laturemontti
aloitettava jo tänä kesänä. Tästä muistutellaan taas kuntaa.
Kunnostettavan alueen latupohjien omistajien kanssa on voimassa olevat sopimukset, jotka
kattavat 6 m levyisen latu-uran. Tämä leveys tulee riittämään jatkossakin. On kuitenkin
aiheellista informoida maanomistajia tulevasta hankkeesta.
Maanomistajat
yhteydenotto
Tilanro
Kaustisen Kunta
14-569 ynnä muut
Seija Roos (kuolinpesä)
kirje puoliso Raimo Roosille, yht tiedot?
14-219
Aki Paavola
Juha Lerssi
14-158
Pajukangas Elias ja
Vänskä Satu
kirje, yhteystiedot SL
14-572
Kentala Jussi ja Susanna
Asko huntus
14-657 ja 14-477
Risto Timonen
Kirje postilaatikkoon
14-647
Kaustisen Nuorisoseura
Kirje Facen/mesen kautta pj:lle
14-285
Lea Timonen
Kirje postilaatikkoon
14-646
Antti ja Urho Timonen
Kirje /meseviesti Facen kautta
14-648

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
KP-V on edelleen mukana KPO Kannustajat ohjelmassa. Kannustajia on mukana vain kuusi,
joten uudesta rekisteröinnistä tiedotetaan Facebookissa.

