Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

Hallituksen kokous /muistio

Kokousaika
Kokouspaikka

18.5.2020 klo.18.00
Kaustisen urheilutalo
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Päätösehdotus: 15.6.2020 klo 18.30. Pidetään kokous ulkona, paikka sovitaan myöhemmin.
Tarvittaessa hallitus kokoontuu etä-/puhelinkokouksiin aikaisemmin.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
TALOUSTILANNE
Päätösehdotus: Merkitään tilanne tiedoksi
Päätös: Muistutetuissa myyntisaamisissa on joitakin pitkään roikkuneita maksamattomia.
Käydään jaostojen kanssa läpi, mikä on niiden tilanne.

JAOSTOJEN JA HALLITUKSEN TALOUS, KORONAN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET
Koronapandemia on vaikuttanut kaikkien jaostojen ja hallinnon talouteen. Tämän johdosta
loppuvuoden osalta on aiheellista tarkistaa talousarviot ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet.
Päätösehdotus:
Päätös: Käytiin hallituksen osalta sekä jaostoittain läpi taloustilannetta. Osalle jaostoista
korona ei aiheuttanut suuria muutoksia, joillekin merkitys on huomattavasti suurempi. Jos
jaostolle jäävä tulokertymä on arvioitua pienempi eikä menopuoli vähene samassa suhteessa,
alijäämä katetaan kausi- ja osallistumismaksuilla. Hallituksella jää suurena tuloeränä saamatta
osa kunnan maksamasta liikuntapalvelusopimuksen korvauksesta sekä festivaalileirinnän
tulot. Menopuolella säästöjä on tullut henkilöstökuluissa huhti-toukokuu seuravastaavan 75%
lyhennetty työaika. Hallituksen menoista suuri osa on kiinteitä kuluja, joista on vaikea nipistää.
Budjettiin varatun kesätyöntekijän palkkakuluja ei tule ja seuravastaavan työaikaa
lyhentämällä voidaan vaikuttaa menokertymään.
KORVAUSHAKEMUS KORONAN AIHEUTTAMAN ALIJÄÄMÄN KORVAAMISEKSI
On laadittu hakemus seuraavaan: Covid-19 pandemia-avustukset liikunta- ja urheiluseuroille
(erityisavustus). Avustusta haetaan summalle 8150 €
Päätös: Käytiin sopimus läpi ja todettiin, että se on lähetetty Tanjan ja Samin
allekirjoittamana.

KORONAN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET SEURAN TOIMINNASSA, TOIMINNAN
KÄYNNISTÄMINEN
Yli 10 hengen tilaisuudet kielletty 31.5 saakka. Tähän saakka kaikki yleiset sisäliikuntatilat
ovat suljettuina. Ulkoliikuntapaikat on avattu 14.5 ja harjoittelu on pystytty aloittamaan
pienryhmissä. Kokoontumisrajoitukset muuttuvat kesäkuun alusta niin, että alle 50 hengen
kokoontumiset sallitaan. Kilpailu- ja sarjatoiminta voidaan käynnistään kesäkuun alusta
erityisjärjestelyin.
Päätösehdotus: Käydään jaostoittain läpi, mitä palveluja ja toimintaa on aloitettu ja mitä
voidaan tuottaa kesän aikana.
Päätös: Jalkapallossa osa junnujoukkueista on aloittanut pienryhmäharjoittelun 14.5, 1.6
voidaan aloittaa harjoittelu myös muilla joukkueilla ja uusien ohjeiden mukaan. Sarjakausi
aloittaa 8.6.
Voimistelun osalta aloitetaan kesäjumpat ulkona. Kahvakuula alkaa kesäkuun alussa.
Hiihtojaosto aloittaa kesäharjoittelun. Ajankohta selviää jaoston kokouksessa.
Omatoimirastit ovat toimineet toukokuussa. Kesän iltarastien toimintatapa selviää
myöhemmin. Kansalliset kilpailut pyritään järjestämään.
Ammunnassa haulikkoradalla on ollut yksittäisiä harjoittelijoita, korona vaikuttaa
harjoittelijoiden määrään varmasti koko kesän. Kesäkuun 27. päivä järjestetään AM-kilpailut
eritysjärjestelyin.
Bingolla ei toimintaa kesällä. Asiaa käsitellään seuraavan kerran elokuun hallituksen
kokouksessa.

SEURAVASTAAVAN TYÖAIKA JA TOIMISTON AUKIOLO 1.6 ALKAEN
Seuran toiminta on ollut keskeytyksissä koronaviruksen johdosta. Kunta pidättää sopimuksen
mukaisen korvauksen toukokuulta ja lisäksi takautuvasti ajalta 13-30.4 kesäkuun
maksatuksen yhteydessä. Kuntasopimuksen toimiston aukiolovelvoite 24h/viikko on voimassa
jälleen 1.6 alkaen ja siitä lähtien sopimuskorvaus maksetaan täysimääräisenä, mikäli
koronatilanteen myöhemmästä kehittymisestä ei muuta johdu.
Päätösehdotus: Hallitus kuulee seuravastaavan arvion työaikatarpeesta kesä-heinäkuussa
sekä vuosilomatoiveet ja päättää tämän jälkeen seuravastaavan työajasta, toimiston
aukiolosta ja vuosilomasta.
Hallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjanpitäjän tämän kohdan käsittelyn ajaksi
(seuravastaavan jääviys)
Päätös: Seuravastaavan työaika on 1.6 – 31.8 80 % normaalista työajasta. Loma 29.6 – 12.7
ja 6-10.8 yhteensä 16 päivää. loput lomapäivät pidetään joko yksittäisinä päivinä tai viikon
jaksoina sopivana ajankohtana.
JAOSTOJEN INVESTOINTEIHIN VARAUTUMINEN JA KERTYNEIDEN TOIMINTATULOJEN
KOHDENTAMINEN JOUKKUEEN/JAOSTON TOIMINTAAN
Hallitus keskusteli syksyllä 2019 jaostokohtaisten tilien tarpeesta. Päätettiin, että uusia tilejä ei
avata, vaan investointeihin varautuminen hoidetaan seuran yhteisten tilien kautta.
Päätösehdotus: Hallitus keskustelee jaostojen tuleviin investointeihin varautumisesta sekä
kertyneiden ylijäämien / palautusten kohdentamisesta jaostojen / joukkueiden käyttöön.
Päätös: Jos joku jaosto tai joukkue saa erityistä avustusta tai lahjoituksia kohdennettuna
tiettyyn toimintaan, niin ne varat siirretään muistotilille. Palloliitolta 2019 tullut raha jalkapallon
junioritoimintaan, siirretään nyt muistotilille ns. korvamerkittyä rahaa.
Jos jaosto/joukkue kerää varoja investointiin tms, niin siitä tulee ilmoittaa etukäteen. Tässä
voidaan aina tapauskohtaisesti miettiä, onko varat sellaisia, jotka siirretään muistotilille
odottamaan investoinnin ajankohtaa. Kirjanpidossa sekä muulla seurannalla voidaan osoittaa
mille kustannuspaikalle varat kuuluvat. Uusia pankkitilejä jaostoille tai joukkueille ei avata
vaan käytetään jatkossakin yhteisiä seuran tilejä.
PERHONJOKILAAKSOLIITE KESÄLLÄ 2020
Tulevana kesänä ei ole Moukarikarnevaalileiriä, eikä tätä myöten myöskään karnevaaliliitettä
julkaista Perhonjokilaakso-lehdessä. Perhonjokilaakso-lehti esitti, että julkaisemme kesällä
koko seuran liitteen, jossa kerromme mm seuran eri jaostojen toiminnasta yms. Liitteeseen
tuotamme itse materiaalin ja hoidamme mainosmyynnin.
Päätösehdotus:
Päätös: Jaostot keskustelevat asiasta ennen seuraavaa hallituksen kokousta ja asiasta
tehdään päätös kesäkuun kokouksessa.

KOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KEPLIN RY:N KEVÄTKOKOUKSEEN.
Päätösehdotus: Minna Anttila edustaa seuraa KepLin kevätkokouksessa. Kirjoitetaan
Minnalle valtakirja.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
KUNTOPORRASHANKE seuravastaava kertoi hankkeen tilanteesta.
JÄSENEN EROAMINEN HALLITUKSESTA
Sami Syrjälä on toimittanut 18.5.2020 päivätyn ilmoituksen erostaan seuran hallituksesta.
Sami on edustanut hallituksessa judojaostoa.
Päätös: Samin varajäsenen hallituksessa on Antti Kola. Antti edustaa judojaostoa
hallituksessa seuraavaan vuosikokoukseen saakka.
FUTSAL-NAISTEN NOUSU LIIGAAN
Juho Viiperi kertoi, että naisille tullaan todennäköisesti tarjoamaan paikkaa Futsal-liigassa.
Päätös: Hallitus suhtautuu erittäin positiivisesti naisten menoon Liigaan. Se on iso asia, joka
tuo positiivista näkyvyyttä koko seuralle.

FRISBEE-RADAN KUNNOSUSTOIMET
Radalla 7-heittopaikan läheisyydessä on maa erittäin rapaista ja märkää, ja sille joutuu
tekemään jotain.
Päätös: Asko ja Pasi käyvät katomassa paikan ja tekevät suunnitelman mitä asialle on
tehtävä. Tämän jälkeen keskustellaan kunnan kanssa, miten he voisivat olla mukana
kunnostustöissä.
AMMATTIIN VALMISTUNEET JA UUDET YLIOPPILAAT
Seuralla on ollut tapana muistaa uusia ylioppilaita ja ammattiin valmistuneita.
Päätös: Jaostot ilmoittavat toimistoon toukokuun loppuun mennessä oman jaostonsa osalta
muistettavat.

