2

Sisällys
Hallitus……………………………………………………………………… 3
Ampumajaosto…………………………………………………………. 4
Futsaljaosto……………………………………………………………….5
Jalkapallojaosto………………………………………………………… 5
Judojaosto……………………………………………………………..... 6
Hiihtojaosto………………………………………………………………. 7
Salibandyjaosto………………………………………………………… 7
Suunnistusjaosto……………………………………………………… 8
Voimistelujaosto………………………………………………………. 9
Yleisurheilujaosto……………………………………………………… 10
Bingotoimikunta………………………………………………………. 11
Hallituksen ja jaostojen kokoonpano………………………. 12
Liitteenä jaostojen laajemmat toimintakertomukset:
Ampumajaosto
Futsaljaosto
Jalkapallojaosto

3
HALLITUS
Yleistä
Seuran puheenjohtajana on vuonna 2019 toiminut Sami Löfbacka ja varapuheenjohtajana
Minna Anttila. Hallituksen jäseniä ovat lisäksi olleet Pekka Puumala, Pasi Leskinen, Asko
Huntus, Pasi Ahlsved, Tommi Järvelä, Juha Lerssi, Minna Anttila, Sami Syrjälä ja Niina Kivinen.
Hallituksen sihteerinä on ollut seuravastaava Tanja Kaustinen.
Kaustisen Pohjan-Veikkojen ja Ylivieskan Kuulan järjestämät SM-viestit Ylivieskassa palkittiin
Keski-Pohjanmaan urheilugaalassa vuoden urheilutapahtumana sekä Ylivieskan kaupungin
valitsemana liikuntatekona.
Yleiset kokoukset
Seuran sääntömääräinen kevätkokous, jossa myönnettiin tili- ja vastuuvapaus seuran
hallinnosta vastanneille, pidettiin urheilutalolla 29.4.2019. Syyskokous, jossa palkittiin seuran
urheilijoita, pidettiin Kaustisen kunnantalolla 1.12.2019
Hallinto
Hallitus on kokoontunut keskimäärin kerran kuukaudessa ja pitänyt vuoden aikana yhteensä
10 kokousta.
Henkilöstö
Seuravastaavana on toiminut Tanja Kaustinen. Kesätyöntekijänä oli Viivi Paavola, Viivin
vastuulla oli kesän yleisurheiluharjoitukset sekä viikkokisat, lisäksi hän toimi
moukarikarnevaalien järjestämisessä ja mainosmyynnissä sekä työskenteli Festivaaliviikolla
leirintäalueen vastaanotossa. Kirjanpito on hankittu ostopalveluna tilitoimisto Yrityspalvelu
Paju Oy:ltä.
Talous ja varainhankinta
Hallituksen varainhankinnan tärkeimmät tulonlähteet ovat vuosittain kunnan
liikuntapalvelusopimuksesta maksettava korvaus, yritysten maksamat korvaukset
yhteistyösopimuksista, jäsenmaksutulot sekä festivaalileirinnän tulot. Henkilöstökustannuksia
on jaettu jaostojen katettavaksi työaikaseurannan perusteella. Koko seuran tuloslaskelma
vuodelta 2019 osoittaa 31 919,65 euroa ylijäämää, hallituksen ylijäämä on 10 0006,35 euroa.
Kunnan liikuntapalvelusopimuksesta maksama korvaus on noussut vuodelle 2019 35 000
euroon sen ollessa aikaisemmin 26 600 euroa. Kunnan liikuntapalvelusopimus on voimassa
vuoden 2020 loppuun. Samalla henkilöstökulut ovat laskeneet vuositasolla noin 5 000 euroa.
Vuonna 2019 Kaustisen Pohjan-Veikot järjesti yleisurheilun SM-viestit Ylivieskassa yhteistyössä
Ylivieskan Kuulan kanssa. Taloudellinen vastuu viesteistä jakautui 25% / 75% järjestävien
seurojen kesken. Seuralle tuli viesteistä tuloa 5 410,65 euroa, josta 3000,65 euroa kirjattiin
hallituksen tuloksi korvaamaan seuravastaavan viesteihin käyttämää työaikaa ja loput
tuotoista kirjattiin yleisurheilujaostolle.
Seura asensi kesällä 2019 122 tiekylttiä Kaustisella. Tästä talkootyöstä seura sai kunnalta
korvausta 6 100 euroa, josta 1 220 tuli tuloksi hallitukselle ja loput jaettiin talkoisiin
osallistuneille jaostoille.
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Ulkoilualueet
Kaustisen ulkoilu- ja urheilualueiden hoidosta vastaa kunta. Seura on mukana ulkoilualueiden
hoidossa talkoilla. Seuran aktiiviset ovat hoitaneet kunto- ja retkilatuja omalla tai kunnan
moottorikelkalla.
Merkittävimmät kehitystoimet
Kaustisen Pohjan-Veikot rakensi Pirityiset ry:n kautta saamallaan investointiavustuksella 18
väyläisen frisbeegolf-radan ja kuntoladun Ulkoilu on kivaa -hankkeen kautta. Vuonna 2019
seurassa otettiin käyttöön Netvisor taloushallinnan ohjelmisto. Tämä on helpottanut talouden
seuraamista, nopeuttanut laskutusta ja mahdollistanut ajantasaisen kassavirran seurannan.
AMPUMAJAOSTO
Yleistä
Vuosi 2019 oli ampumajaostolle menestyksekäs vuosi. Seuratoimintaan saatiin paljon iloista ja
aktiivisempaa ilmettä.
Aktiivisia haulikkoampujia oli n. 25 kpl ja ilma-aseampujia 15 kilpailevaa junioria
-

Vuoden ampujaksi sekä KP-V:n vuoden urheilijaksi valittiin Juha Myllymäki.
KP-V:n Vuoden nuori urheilijaksi valittiin Viljami Teirikangas
KP-V:n Vuoden valmentajaksi valittiin Toni Varila

Hallinto
Vuoden 2019 aikana jaosto on pitänyt kolme kokousta toiminnan ja talouden suunnitteluun
sekä seurantaan.
Kilpailutoiminta
Haulikkokilpailuja on järjestetty viisi, joista yksi oli jäsentenvälinen ja muut kansallisia
kilpailuja.
Ilma-ase puolella ei ole järjestetty kilpailuja
Haulikko ja ilmapistooliampujat ovat osallistuneet aktiivisesti niin kansallisiin, AM- kuin SMkilpailuihinkin, lisäksi KP-V:stä on ollut edustaja para-trapin MM-kilpailuissa. Kisamenestystä
on tullut runsain mitoin.
Valmennus ja koulutus
Harjoitusvuoroja haulikkopuolella pidettiin viikoilla 16-33 pääsääntöisesti joka tiistai, torstai ja
sunnuntai.
SAL:n tehoryhmässä oli haulikkoampuja Kim Vapola.
Ilma-ase puolella harjoitusvuoroja oli myös 3 kpl/vko
Helmikuussa KP-V:n ampujia osallistui Kokkolassa järjestetylle ilma-aseleiripäivälle.
Talous ja Varainhankinta
Jaosto on kerännyt varoja, kilpailutoiminnalla, harjoitusmaksuilla, sponsorituloilla sekä
järjestäen ampumatapahtumia: polttariporukalle, yritykselle tyky-päivän muodossa, sekä
osallistunut talkootoimintaan
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FUTSALJAOSTO
Futsal-jaosto perustettiin vuonna 2019. Jaoston puheenjohtajana on Juho Viiperi. Jaoston alla
on kolme aikuisten joukkuetta, KP-V Etu, FC Monkulat ja KP-V Vetämättömät. Juniorijoukkueet
pelaavat sekä jalkapalloa, että futsalia.
KP-V Monkulat osallistui kausilla 2018-2019 ja 2019-2020 valtakunnalliseen Futsal Ykköseen.
Kaudella 2018-2019 Monkulat sijoittui sarjassaan viidenneksi. Kyseisellä kaudella valmentajina
toimivat Juho Koivukangas ja Jarkko Ojala. Syksyllä kauteen lähdettiin muuttuneella
joukkueella, valmentajina toimivat Jussi Mikkola ja Juho Koivukangas. Juho Viiperi on toiminut
joukkueen johtajana koko kauden.
Varainhankintaa on tehty festivaalien yövalvonnalla, Hotelli Kaustisen narikanhoidolla ja
tiekylttejä asentamalla. Yhteistyökumppaneiden tuki on merkittävin varainhankinnan tulo.
Keväällä 2019 KP-V Etu pelasi valtakunnallista naisten futsal ykköstä. Sarjaan osallistui 8
joukkuetta ja pelejä tuli kevään aikana 7. Etu oli sarjan viides. Valmentajana toimi Jussi
Mikkola. Syksy 2019 toi mukanaan monia muutoksia. Uutena valmentajana aloitti Juho Viiperi
tuoden mukanaan uuden pelityylin. Joukkueenjohtajana aloitti Pasi Ahlsved. Joukkue yhdistyi
Keski-Pohjanmaan piirin naisten kakkosta pelaavan Kp-v Remixin kanssa, joka ilmoittautui
kakkoseen nimellä Kp-v etu pinkit. Joukkue osallistui ennen sarjan alkua Kokkolan
erotuomarikerhon järjestämään turnaukseen kahdella joukkueella, missä paremmin sijoittunut
joukkue oli toinen. Syksyn ykkösdivisioonan peleistä tuloksena oli 4 voittoa ja 2 tappiota,
sarjataulukossa Etu oli vuodenvaihteessa toisena. Rahaa joukkue on kerännyt
kummisponsoreilla, otteluisännillä sekä talkoillen mm. First Run Rockissa ja Kaustisen Folk
Music -festivaaleilla.
KP-V Vetämättömät on pelannut molemmat kaudet Keski-Pohjanmaan Futsal Kakkosessa.
JALKAPALLOJAOSTO
Yleistä
Jalkapallojaoston toiminta oli vuonna 2019 erittäin aktiivista. Juniorijoukkueita oli seitsemän.
Vuonna 2012-2013 syntyneet aloittivat jalkapallon kesällä yli 60 pelaajan voimin.
Hallinto 2019
Jaosto kokoontui 6 krt vuoden aikana
Valmennus ja koulutus
Joukkueet harjoittelivat kaudella 1-3 kertaa viikossa. Pienimmät kerran ja isommilla oli kolmet
harjoitukset viikossa.
-

Valmentajia 15 kpl
o 4 kpl E-tason koulutus
o 4 kpl D-tason koulutus
o 1 kpl C-tason koulutus

Kilpailutoiminta
Remix ja juniorijoukkueet, lukuun ottamatta uutta joukkuetta, osallistuivat piirisarjaan. P07
joukkueella oli sarjapelit viikoittain, muut joukkueet pelasivat turnausmuotoisesti. Kaikki
joukkueet järjestivät kotiturnauksen.
Talous ja Varainhankinta
Kauden kustannuksia on katettu kausimaksuin. Kausimaksut ovat vaihdelleen joukkueittain.
Jokainen joukkue on hankkinut omia yhteistyökumppaneita ja pitänyt kahviota kotipeleissä ja
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turnauksissa. Tämän lisäksi joukkueet ovat osallistuneet talkoisiin, mm makkaranpaistoa,
yövalvontaa ja muuttotalkoita.
Muu toiminta
Suuren suosion saavuttanut perinteinen jalkapallokoulu järjestettiin myös vuonna 2019.
Osallistujia oli hurjat 79.
JUDOJAOSTO
Yleistä
Vuonna 2019 judojaosto palkitsi seuraavat judokat:
Georgi Angelov, Moa Nikula, Fiia Puusaari, Tony Granbacka ja Veikka Nygård
Perinteisesti palkittu judoka on ollut aktiivinen judoka, joka harjoittelee ja osallistuu
harjoitusiin säännöllisesti. Vuoden judokan valinnassa on huomioitu myös se, että palkittu olisi
esimerkkinä muille judokoille.
Hallinto
Judojaostoon kuului vuonna 2019 Sami Syrjälä (PJ) Päivi Granbacka (Siht.) Antti Kola (VPJ)
Antti Kettu, Kari Saari, Markku Uusivirta sekä Teemu Kuorikoski.
Judojaosto keskusteli ja sopi jaoston asioista käytännössä viikoittain / tarpeen mukaan
aikuisten harjoitusten yhteydessä, kun jaostoon kuuluvat olivat paikalla.
Kilpailutoiminta
KP-V judojaoston judokoista Tiia Timmerbacka osallistui aikuisten SM-kisoihin keväällä
sijoittuen sarjassaan mitaleille. Syksyllä Tiia osallistui nuorten SM-kisoihin sekä vuoden aikana
joihinkin pienempiin kilpailuihin.
Valmennus ja koulutus
Judojaosto järjesti toimintasuunnitelman mukaisesti harjoituksia eri ikäluokkaan kuuluville, niin
judon harrastajille, kuin kilpailijoille.
Judon kausi alkaa syksyllä ja päättyy kevääseen. Kesäaikana KP-V:n judojaoston ohjattu
toiminta on tauolla. Viikkoharjoitukset alkavat elo-syyskuun vaihteessa koulujen aloitettua
lukuvuotensa ja päättyvät kesäkuun alussa. Näin myös vuonna 2019
Vuonna 2019 yläkouluikäisille ja aikuisille järjestettiin säännölliset, ohjatut viikkoharjoitukset
kahdesti viikossa. Junioreille ja pienimmille nappulajudokoille harjoitukset järjestettiin kerran
viikossa. Tammikuussa järjestettiin kinkunsulatusleiripäivä.
Syksyllä järjestetty judon peruskurssi kesti kolme kuukautta ja peruskurssilaisia oli 12
henkilöä. Kevään nappulajudoon osallistui 17 henkilöä.
Talous ja Varainhankinta
Judojaoston varainhankinta koostui toimintasuunnitelman mukaan jaoston jäseniltä kerätyistä
harjoitusmaksuista.

Muu toiminta, vyökokeet, ohjaajat
Syksyn peruskurssille osallistuneet judokat suorittivat keltaisen vyön vyökokeen 2019.
Seuragraduoinnit (vyökokeet) vastaanotti Antti Kola.
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Judojaoston ohjaustoimintaa osallistui vuonna 2019 Rachid El Kadiri 3 dan, Antti Kola 2 dan,
Kari Saari 1 kyu, Tiia Timmerbacka 1 kyu, Sami Syrjälä 2 kyu, Eetu Kola 3 kyu Georgi Angelov
2 kyu, Päivi Granbacka 3 kyu, Teemu Kuorikoski 3kyu.
HIIIHTOJAOSTO
Yleistä
Seuran parhaaksi hiihtäjäksi valittiin Liina-Maija Hietala, joka oli kolmas T10 KP-cupin
kokonaiskilpailussa ja muutenkin oli ikäluokkansa kärkeä talven kisoissa. Samoin P10 sarjassa
Elias Huhtakangas oli kokonaiskilpailun kolmas.
Hallinto
Jaosto kokoontui viisi kertaa vuoden 2019 aikana
Kilpailutoiminta
Jaosto järjesti talvella 2019 Kaustisen kisat 5.1.2019 ja KP-Cupin/Pm-kisojen sprintit
12.1.2019.Pehis cupin osakilpailu järjestettiin 20.2. 2019 Koulujenväliset kisat pidettiin myös
kevättalvella.
Hopeasompahiihtoja järjestettiin keskiviikkoisin yhteensä 11 kertaa ja Perhonjokilaakso Cup
7.3.
Osallistumisia talven hopeasompahiihtoihin oli yhteensä 270. Tavoitepalkinnon sai kauden
lopussa 35 hiihtäjää. Lisäksi palkittiin hiihtäjiä, jotka osallistuivat KP-Cupiin, PM-kisoihin.
Seuran hiihtäjistä parhaiten menestyi Liina-Maija Hietala ollen kolmas T10 sarjan KP-Cupin
kokonaiskilpailussa. Elias Huhtakangas oli myös kolmas P10 sarjassa.
Valmennus ja koulutus
Hiihtokoulu toimi edellisten vuosien tapaan. Ohjaajina toimivat seuran aktiivisimmat hiihtäjät.
Hiihtokoulu kokoontui talvella yhteensä 9 kertaa, ja suorituskertoja kertyi 260 kappaletta.
Lisäksi syksyllä aloitetut hiihtotreenit keräsivät porukkaa ja suorituskertoja tuli syksyn aikana
221 kappaletta.
Jaosto järjesti edellisen syksyn tapaan lokakuussa Vuokatin leirin, johon osallistui 10 nuorta
hiihtäjää huoltajineen.
Talous ja varainhankinta
Järjestämällä hiihtokoulu- ja hopeasompahiihtoja jaosto keräsi Ski-passeilla rahaa
toimintaansa. Passin hinta oli 30 euroa. Myös Kaustisen kisojen ja PM-kisojen
osanottomaksuilla ja kioskimyynnillä kerättiin rahaa jaoston toimintaan mukavasti.
Talkoilla saatiin myös varoja kasaan (tienviittojen asennus).

SALIBANDYJAOSTO
Yleistä
Salibandyjaoston toiminta laajeni syksyllä 2019 kauan toivottuun junioritoimintaan. E-juniorit,
eli 2009 ja sen jälkeen syntyneet junnut aloittivat harrastamisen Esko Järvelän johdolla.
Kilpailutoiminta
Miesten edustusjoukkue aloitti kautensa salibandyn 4 divisioonassa syksyllä 2019, jossa pelit
käydään turnausmuotoisena. Lisenssin omaavien pelaajia valikoitui viralliseen joukkueeseen
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19, joiden ikähaitari vaihteli 17 vuodesta 43 vuoteen. Pelaajat tulivat Kaustiselta, Evijärveltä,
Kokkolasta ja Vetelistä.
Juniorijoukkue aloitti E2-sarjassa. Koska harjoittelu on vasta alussa, ovat turnaukset olleet
hyvää oppia ja sieltä on saatu pelikokemusta.
Valmennus ja koulutus
Valmennusvastuu aikuisten joukkueessa on ollut maalivahdin ja ”päähenkilön” Tommi Järvelän
harteilla. Miehet harjoittelivat kerran viikossa. Junioreiden valmennuksessa on Esko Järvelän
lisäksi ollut mukana aktiivisia vanhempia. Juniorit harjoittelivat kahdesti viikossa. Viikon toinen
harjoituskerta oli yhteistyössä Kaustisen vapaa-aikatoimen sählykerho alakouluikäisille.
Varainhankinta
Varoja on hankittu turnauskahviolla ja talkoilla, tärkein varainhankinta on pelaajilta kerättävä
kausimaksu.
SUUNNISTUSJAOSTO
Yleistä
Vuoden Suunnistajana 2019 palkittiin Juha Lerssi. Juha sijoittui sijalle 10 Sm-sprintissä (H55)
ja voitti mm. aluemestaruudet keskimatkalla ja yösuunnistuksessa. Suunnistusjaoston
järjestämä Kyläviesti palkittiin Keski-Pohjanmaan Suunnistuksen kevätkokouksessa.
Hallinto
Jaosto kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.
Kilpailutoiminta
Jaosto järjesti 10.-11.8.2019 Am-pitkän ja -viestin Isokallion maastossa. Am-pitkään osallistui
n. 160 suunnistajaa ja viestiin 42 joukkuetta. Seuran suunnistajia osallistui kauden aikana AMja SM-kilpailuihin sekä kansallisiin kilpailuihin ja rastiviikoille. Jukolan ja Venlojen viestiin
Kangasalla osallistui 2+2 joukkuetta. Suunnistusjaosto järjesti kaudella 2019 yhteensä 6
iltarastit, kyläviestin sekä yö-cupin osakilpailun.
Valmennus ja koulutus
Kaudella 2019 Perhonjokilaakson iltarasteilla kirjattiin ennätysmäärä suorituksia, yhteensä n.
3800, josta kaustislaisten osuus on n. 800 suoritusta. Seuran suunnistajia osallistui
marraskuun lopulla Kepsun järjestämään treenipäivään Halsualla. Lapsille ja nuorille
järjestettiin kolme kertaa suunnistusopetusta, lisäksi opetusta tarjottiin seuran ja vapaa-aika
toimen tapahtumapäivässä. Koulujen kanssa tehtiin yhteistyötä suunnistusratojen ja -karttojen
teossa sekä KLL:n suunnistuskilpailuun osallistumisen muodossa.
Talous ja Varainhankinta
Jaoston toiminta rahoitetaan kilpailujen ja iltarastien järjestämisellä. Lisäksi kilpailujen
osallistumismaksuista laskutetaan omavastuuosuudet. Varoja kerättiin myös talkoilla.
Talkootyöhön kuului Festivaalien majoituksen yövalvontaa ja tienviittoja asennusta.
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VOIMISTELUJAOSTO
Yleistä
Jaosto tarjosi kattavan viikko-ohjelman keväälle 2019 sekä syksylle 2019.
Hallinto
Vuosi 2019 oli viimeinen vuosi voimistelujaoston toiminnalle. Pieni jaostomme, jäseninä Mirja
Teerikangas, Minna Anttila ja Irina Peltoniemi puheenjohtajanaan, lakkautettiin vuoden 2019
lopulla. Jaosto siirtyi hallituksen alle. Jaosto piti yhteyttä WhatsAppin kautta sekä satunnaisesti
kokoontumalla.
Talous ja Varainhankinta
Vuoden 2019 alusta siirryttiin kausimaksuun, jossa mukana oli suoraan seuran jäsenmaksu.
Syksyllä kausimaksu ei sisältänyt enää jäsenmaksua. Kausimaksulla jumppaaja sai osallistua
kaikkiin viikon jumpille. Kertamaksu nousi hieman, 5 eurosta 6 euroon.
Kevätkausi lopetettiin Tanssijumppamaraton- ”päivällä, jossa myös tehtiin lihaskuntoa sekä
venyteltiin. Tanssilliset osuudet olivat Irinan tanssillinen jumppa sekä Hanna-Marian
Humppajumppa. Jumppa-asusteina tietysti jotain iloista ja pirteää.
Jumppakausi lopetettiin Keplin Eeva-Maria Fräntin ohjaamalla jumppapäivällä 8.12.
Perinteeksi muodostunut Kinkunsulattelujumppa pidettiin 27.12. Asusteina toivottiin jotain
punaista tai jouluista.
Teemapäivät olivat ilmaisia kaikille seuran jäsenille.
Muu toiminta, ohjaajat
Kevät 2019 aloitettiin urheilutalon maanantain lihaskuntojumpalla, jota ohjasi Mari. Tiistaiiltana jumpattiin Puumalassa Minnan johdolla ja Kalle Hallikin ohjaamana Ukkojumppaa.
Maaliskuulla Taru aloitti kahvakuulan. Keskiviikkona Irina tanssitti jumppaajia.
Torstai-illalle kokeiltiin MIX-jumppaa vaihtuvilla ohjaajilla sekä vietiin jumppaa myös Järvelän
koululle. Tammikuussa venyteltiin Hannan ja Minnan johdolla Puumalassa. Helmi-maaliskuulla
Irina ohjasi nyrkkeilyjumppaa ja Minna kuntojumppaa sekä venyttelyä sekä Puumalan koululla
että Järvelän koululla. Huhtikuussa Hanna-Maria tarjosi Puumalan koululla Humppajumppaa.
Syksyllä 2019 ennen jumppakauden alkua tehtiin esittelyvideot jumpista Facebookiin ja
instagramiin. Uutena ohjaajana saatiin Elina Vuorimies.
Muuta toimintaa oli Irinan ja Minna vierailu Kaustisen kirjastossa kertomassa voimistelijoiden
jumppatarjonnasta.
Tiistain Ukkojumppaa ohjasi Eero Hietala. Samana iltana Taru ohjasi kahvakuulaa. Syksyllä
aloitti myös Elinan ja Minna ohjaama Iisijumppa, joka oli suunnattu alkajille ja niille, jotka
kaipasivat rauhallista tahtia. Suosittu Irinan tanssillinen jumppa keräsi keskiviikkoisin tanssin
ystävät peilisaliin.
Puumalassa Mari veti monipuolista kuntojumppaa usealle naiselle. Viikko rauhoitettiin Minnan
venyttelyllä ja pienellä rentoutumishetkellä sunnuntai-iltana.

10
YLEISURHEILU
Yleistä
Valtakunnallisesti Kaustisen Pohjan-Veikot kuuluu yleisurheilun Ykkösliigaan ja oli siinä 39.
Kaikkien seurojen luokittelussa olimme Suomen 61. Valtakunnallisessa
nuorisotoimintakilpailussa olimme 94. Nuorisotoimintakilpailussa huomioidaan kauden aikana
hankittujen lisenssien määrä ja osanottopisteet piirin järjestämistä seuraavista kilpailuista;
huipentumat, maastot, moniottelut, viestit ja kilpakävelyt. Yli 15-vuotiaita luokkaurheilijoita oli
lähes 20.
Mennyt vuosi oli kaiken kaikkiaan yleisurheilijoille menestyksekäs eritoten nuorempien
urheilijoiden osalta. Julia Kivinen kävi edustamassa Suomea ja Kaustisen Pohjan-Veikkoja
Norjassa Pohjoismaiden mestaruuskisoissa (5.) ja nelimaaottelussa, U20 Em-kilpailuissa
Unkarissa (karsinta), sekä ensimmäisissä Kalevan kisoissa sijoittuen 11.
Sm-mitaleja tuli kolme kappaletta; N19 Julia Kivinen (moukari 2.), M17 Janne Läspä (keihäs
2.) ja T15 Salla Koskimäki (kuula 3.). Sm-kisoista tuli myös useita pistesijoituksia; Salla
Koskimäki T15 keihäs 4., Lotta Voutilainen T15 moukari 5., Viljami Paavola M17 moukari 4.,
Aliisa Syväkoski N17 moukari 4., Veera Koskinen N17 moukari 6.
Seuracupissa oltiin hienosti kolmansia muuttuneiden säännösten jälkeenkin, vaikka kilpailtiin
huomattavasti isompien seurojen kanssa yhdessä.
Julkaistiin moukarikarnevaalien 20-vuotis historiikki.
Julia Kivinen palkittiin Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa Keskipohjanmaa-lehden
hopeakorulla.
Hallinto
Vuoden 2019 aikana jaosto kokoontui 8 kertaa toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Tämän
lisäksi oli useita erillisiä kokouksia Karnevaalitoimikunnan ja Karnevaalien 20-vuotis historiikin
koostamiseen liittyen. Jaostossa istui kuusi jäsentä, joista neljä myös
karnevaalitoimikunnassa.
Kilpailutoiminta
Kauden aikana järjestettiin useita kilpailuja. Kahdet hallikilpailut; kevät- ja marrashallit. Lisäksi
oli moukarin talvi sm-kilpailut, kevään perinteiset maantiejuoksut Soitinverstaalla kuusi kertaa,
kolmet Ruisvarrasheitot, nelipäiväiset Moukarikarnevaalit, Syysheitot ja Uuden Vuoden Heitot
sekä Seuracupin yksi osakilpailu.
Yhteisyössä Ylivieskan kuulan kanssa järjestettiin SM-viestit. Viestit olivat onnistunut
tapahtuma, joka sai kiitosta urheilijoilta ja keräsi aurinkoiseen Ylivieskaan runsaslukuisen
katsojajoukon. SM-viestit palkittiin Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa vuoden
urheilutapahtumana sekä Ylivieskan kaupungin valitsemana vuoden liikuntatekona.
Matalan kynnyksen Neste kilpailut perheen pienimmille järjestettiin 12 kertaa kesän aikana
keskiviikkoisin. Kaustisen koululaisille järjestettiin 17.5. omat kilpailut todella suurella
osallistumismäärällä ja ihanassa auringonpaisteessa.
Urheilijat osallistuivat aktiivisesti seuraaviin kilpailuihin muualla: Tampereen Junior Indoor,
Jyväskylän Indoor Meeting, Tampereella keihään talviheitot, Lahden YAG ja oman piirin
järjestämät kilpailut, kuten Maastot, Piiriviestit, Pm-kilpailut, Huipentumat ja
Aluemestaruuskilpailut. Eri lajien karnevaaleille osallistuttiin poikkeuksellisen laajalla lajikirjolla
ympäri Suomea.
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Valmennus ja koulutus
Kauden aikana pyöritettiin perheen pienimmille Taapero-ryhmää (0-5v.) 10 kertaa, osallistujia
oli keskimäärin 17 lasta/kerta. Liikkistä (6-8v) pidettiin myös 10 kertaa, osallistujia oli
keskimäärin 8 lasta/kerta. Sisu-ja Elmoryhmä (9-17v.) harjoitteli samaiset 10 kertaa,
osallistujia oli keskimäärin 10 nuorta urheilijaa / harjoitus. Eri lajien harjoitusryhmä pyöri
keskiviikkoisin ja osallistujia oli keskimäärin 12-18 urheilijaa/ harjoitus.
Julia valittiin nuorten maajoukkuevalmennukseen (NMJ) ja alueelliseen nuorten
maajoukkuevalmennukseen (ANMJ) valittiin Salla Koskimäki, Veera Koskinen, Viljami Paavola,
Janne Läspä, Joona Ali-Haapla ja Aliisa Syväkoski. Näistä neljä osallistuvat aktiivisesti
valittuihin ryhmiin. Piirileiritykseen on valittu seurastamme kahdeksan urheilijaa.
Asko ja Tanja Kaustinen, Kirsi Aho ja Marke Paavola suorittivat Tuomaritason koulutuksen .
Kirsi Aho osallistui myös Seurafoorumiin, joka järjestettiin Kuortaneella 2.11.
Talous ja varainhankinta
Jaosto on kerännyt varoja pääosin kilpailutoiminnalla, joista suurimpana ponnistuksena
perinteikkäät moukarikarnevaalit, mihin on kerätty myös runsaasti sponsoreita. Toinen tärkeä
tulonlähde on ollut eri ryhmien osallistumismaksut ja talkoot, joihin on osallistuttu muiden
jaostojen tavoin. Moukarikarnevaalien 20-vuotis historiikki toi myös yleisurheilujaoston
kassaan merkittävän yksittäisen potin.

BINGOTOIMIKUNTA
Kokoukset:
-

Vuosikokous pidettiin 24.11.2019, jossa päätettiin, ettei tehdä muutoksia
hintoihin/palkintoihin seuraavalle vuodelle.

Toiminta:
-

Bingo järjestettiin kerran viikossa pääsääntöisesti sunnuntaisin klo.19.00, poikkeuksena
tuplapyhät ja suurjuhlapyhät

-

Uusia bingolaisia värvättiin lehtimainoksilla/vanhojen bingolaisten avustuksella

-

Pelaajia on keskimäärin ollut 55 hlö/bingo

-

Potti meni 4 kertaa vuoden aikana ja suurin luovutettu palkinto oli 480 €.

-

Bingoa mainostettiin Perhonjokilaakso paikallislehdessä säännöllisesti

Tuotto käytettiin nuorten liikunnallisten harrastusten tukemiseen.
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HALLITUKSEN JA JAOSTOJEN KOKOONPANOT 2019Hallitus
Puheenjohtaja:
Sami Löfbacka
Pasi Ahlsved
varalla Juho Viiperi
Minna Anttila
varalla Maria Stenman
Pekka Puumala
varalla Kim Känsälä
Pasi Leskinen
varalla Tiina Marjusaari
Asko Huntus
varalla Petri Känsälä
Niina Kivinen
varalla Marke Paavola
Juha Lerssi
varalla Vesa Peltoniemi
Tommi Järvelä
varalla Arttu Väärälä
Sami Syrjälä
varalla Päivi Granbacka
Ampumajaosto
Pekka Puumala
Mervi Sillanpää
Mika Tastula
Ann-Helen From
Glaes-Göran Granö
Erkki Kaustinen
Timo Vapola
Merja Ahola
Mika Latvala

puheenjohtaja

Hiihtojaosto
Petri Känsälä
puheenjohtaja
Asko Huntus
Samuli Aho
Penttilä Hanna
Petri Peltola
Janne Huhtakangas
Lasse Paavola
Jussi Huhtakangas
Markus Hietala
Kunniajäsen: Markku Sillanpää
Jalkapallojaosto
Pasi Ahlsved
Erkki Laide
Pekka Puumala
Timo Stenman
Jonna Kola
Markus Palosaari
Sari Stenman
Futsaljaosto
Juho Viiperi
Salla Kaunisto
Sami Salonen
Teijo Saarikettu
Juho Koivukangas
Taru Paavola
Lentopallojaosto
Outi Rauma
Voimistelujaosto
Minna Anttila
Mirja Teerikangas
Irina Peltoniemi

puheenjohtaja

puheenjohtaja

yhdyshenkilö
sihteeri
puheenjohtaja
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Suunnistusjaosto
Vesa Peltoniemi
Juha Lerssi
Tauno Pajukangas
Sakari Känsälä
Jori Känsäkoski
Krista Änäkkälä
Jenni Termonen
Yleisurheilujaosto
Marjo Salminen
Marke Paavola
Jarkko Vähälä
Niina Kivinen
Katri Paavola
Jani-Markus Paavola
Olli Ali-Haapala
Pekka Nikula
Judojaosto
Antti Kola
Antti Kettu
Teemu Kuorikoski
Markku Uusivirta
Kari Saari
Sami Syrjälä
Päivi Granbacka

puheenjohtaja
sihteeri

kouluyhteistyön vastaava
Sihteeri
Puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

puheenjohtaja
sihteeri

Terveysliikunta
Tanja Kaustinen

yhdyshenkilö

Voimailu
Ilmo Kaunisto

yhdyshenkilö

Frisbeegolf
Pasi Leskinen

yhdyshenkilö

Salibandyjaosto
Toni Peltokangas
Tommi Järvelä
Aapo Penttilä
Arttu Väärälä
Bingotoimikunta
Pasi Leskinen
Tuulikki Nikkilä
Simo Uusitalo
Asta Känsäkoski
Marja-Leena Kola
Tarja Peltokangas
Heli Elgbacka
Taina Lumppio
Arja Penttilä
Raija Penttilä
Marianne Leskinen
Kimmo Pajukangas
Tarja Pajukangas

varapuheenjohtaja
Puheenjohtaja
puheenjohtaja
sihteeri
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Ampumajaoston toimintakertomus 2019
Yleistä
Vuosi 2019 oli ampumajaostolle menestyksekäs vuosi. Seuratoimintaan saatiin paljon iloista ja
aktiivisempaa ilmettä.
Aktiivisia haulikkoampujia oli n. 25 kpl ja ilma-aseampujia 15 kilpailevaa junioria
-

Vuoden ampujaksi sekä KP-V:n vuoden urheilijaksi valittiin Juha Myllymäki.
KP-V:n Vuoden nuori urheilijaksi valittiin Viljami Teirikangas
KP-V:n Vuoden valmentajaksi valittiin Toni Varila

Hallinto
Vuoden 2019 aikana jaosto on pitänyt kolme kokousta toiminnan ja talouden suunnitteluun
sekä seurantaan.
Kilpailutoiminta
Haulikkokilpailuja on järjestetty viisi, joista yksi oli jäsentenvälinen ja muut kansallisia
kilpailuja.
Ilma-ase puolella ei ole järjestetty kilpailuja
Haulikko ja ilmapistooli-ampujat ovat osallistuneet aktiivisesti niin kansallisiin, AM- kuin SMkilpailuihinkin, lisäksi KP-V:stä on ollut edustaja para-trapin MM-kilpailuissa. Kisamenestystä
on tullut runsain mitoin.
Juha Myllymäki otti hopeaa Sydneyssä para-trapin MM-kisoissa.
Sm-tasolla menestyivät haulikkoampujat:
- Viljami Teirikangas Kulta ja Hopea
- Vapola Kim
Hopea
- Myllymäki Juha
Kulta (SE-tulos)
- Vapola Timo
2 x hopea
- Seppinen Lotta
Pronssi
- Naisjoukkue
Kulta (SE-tulos)
Ahola Merja, Seppinen Lotta, Vähäpesola Johanna
- Miesjoukkue
Pronssi
Varila Toni, Känsälä Kim, Mastokangas Manu
Ilmapistoolin kultahippuampujat toivat myös menestystä Salon kultahippufinaalista:
- Puumala Peetu
(12VT)
Kulta
- Peltoniemi Aaro
(12VT)
Kulta
- Nikula Ia
(14VT)
Pronssi
- 10IT-joukkue
Pronssi
Tastula Nella, Järvelä Frans ja Järvelä Lauri
- 12VT-joukkue
Hopea
Äijö Sara, Puumala Peetu ja Peltoniemi Aaro
- 12VT-joukkue
Pronssi
Äijö Sofia, Puumala Minka-Maria ja Puumala Joose
- 14VT-joukkue
Pronssi
Tastula Nea, Teirikangas Julia ja Nikula Ia
Valmennus ja koulutus
Harjoitusvuoroja haulikkopuolella pidettiin viikoilla 16-33 pääsääntöisesti joka tiistai,torstai ja
sunnuntai.
SAL:n tehoryhmässä haulikkoampuja Kim Vapola.
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Ilma-ase puolella harjoitusvuoroja oli myös 3 kpl/vko
Helmikuussa KP-V:n ampujia osallistui Kokkolassa järjestetylle ilma-aseleiripäivälle.
Talous ja Varainhankinta
Jaosto on kerännyt varoja, kilpailutoiminnalla, harjoitusmaksuilla, sponsorituloilla sekä
järjestäen ampumatapahtumia: polttariporukalle, yritykselle tyky-päivän muodossa, sekä
osallistunut talkootoimintaan
JALKAPALLOJAOSTO 2019
Hallinto 2019
-

Jaosto kokoontui 6 krt vuoden aikana

Puheenjohtaja: Pasi Ahlsved
Jäsenet:
Jonna Kola
Pekka Puumala
Sari Stenman
Timo Stenman
Erkki Laide
Markus Palosaari
Valmennus ja koulutus
-

Valmentajia 15 kpl
o

4 kpl E-tason koulutus

o

4 kpl D-tason koulutus

o

1 kpl C-tason koulutus

Talous ja Varainhankinta
-

Kauden 2019 kustannukset on katettu jokaisen joukkueen kohdalla kausimaksulla,
jonka summa on vaihdellut joukkueiden kohdalla.

-

Jokainen joukkue on hankkinut itse sponsorit ja pitänyt kahviota kotipeleissä /
turnauksissa.

-

Lisäksi joukkueet ovat olleet mukana erilaisissa talkoissa kuten makkaranpaisto kaupan
pihalla ja festivaalien yövalvontaa

Muu toiminta
-

Jalkapallokoulu kesällä 2019
o 79 osallistujaa
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Remix
Remixillä oli treenejä kerran viikossa maanantaisin 1,5h ajan. Pelaajia osallistui treeneihin ja
peleihin vaihtelevasti, mutta keskimäärin noin 9-13 henkilöä oli mukana, joskus sitäkin
enemmän ja joskus vähemmän. Pelaajien osallistumisvaihtelevuudet eivät kuitenkaan
vaikuttaneet negatiivisesti suoriutumiseen peleissä, ja sarjassa joukkue sijoittuikin toiseksi
26:lla
pisteellä.
Talkoista joukkueen pelaajat osallistuivat First Run Rockin purkutalkoisiin, rompepäiville sekä
osa oli Kreetan kierroksella apuna. Remix piti myös jalkapallokoulun nuorille aloitteleville
jalkapalloilijoille.
T09-10
Tyttöjen -09 – ja -10-syntyneiden kausi alkoi marraskuussa jolloin harjoiteltiin kerran viikossa
Kaustisen salissa. Uusia tyttöjä liittyi 3 kappaletta joten kokonaisvahvuus oli 27 pelaajaa. -09
syntyneet siirtyivät puolen kentän peliin, mutta -10-syntyneet pelasivat vielä viime vuoden
pikku kentällä, joten jaoimme joukkueet kahteen osaan syntymäajan perusteella. Harjoitukset
harjoiteltiin yhdessä, mutta harjoituspelit sekä piirisarjan pelit pelattiin omilla joukkueilla, -10syntyneet kävivät vahvistamassa vanhempaa ikäluokkaa tarpeiden vaatiessa.
Pelasimme keväällä 3 harjoitusottelua (TUS,KPVx2). Piirisarjassa sijoituksia ei vielä jaettu,
mutta menestys oli vaihtelevaa. Tuli tappioita, tasureita sekä voittoja. KokkolaCuppiin
osallistuttiin heinäkuussa ja lopulta sijoituttiin parhaiten Keski-Pohjanmaan joukkueista (6.
sija). Kesällä piiriturnauksia tuli kerran kuukauteen, minkä lisäksi harjoittelimme 2 kertaa
viikossa.
Joukkueeseen kuului siis 27 tyttöä sekä 4 valmentajaa.
T11-13
Tyttöjoukkueen ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin sunnuntaina kesäkuun 2. päivänä
2019 Kaustisen urheilukentällä. Tämä tapahtui yhtaikaa poikien kanssa. Yhteensä noin 75
innokasta ilmoittautujaa jaettiin kahteen joukkueeseen. Takoituksena oli treenata yhden
kerran viikossa kesän ajan. Kolmenkymmenen tytön voimin edettiin muutama viikko. Ohjeena
oli, että neljä kertaa saa kokeilla, miltä jalkapalloharrastus vaikuttaa. Sen jälkeen lähtee
laskutus pyörimään.
Muutama tyttö jäi pois ja muutamia uusia tupsahteli mukaan harjoituksiin.
Kokonaisuudessaan tyttöjen lukumäärä nimilistassa vakiintui kolmeenkymmeneen
nurmikauden ajaksi. Todellisuudessa harjoituksissa oli viikoittain mukana vaihtelevasti 12-24
tyttöä.
Syksyllä innokkaita tyttöfutaajia oli niin paljon, että sunnuntaina 15. syyskuuta siirryttiin
urheilutalolle sisäharjoituksiin. Viikottaisia sisäharjoituksia jatkettiin aina 22.12. saakka, jolloin
kahdenkymmenen tytön joukkue kokoontui vuoden päättävään pikkujouluun. Harjoituskertoja
kesän ja syksyn aikana oli yhteensä 28.
Harjoituksissa keskeistä on ollut leikkimielisyys, jonka avulla on harjoiteltu paitsi jalkapallon
perustaitoja (syöttöä, haltuunottoa, kuljetusta, laukausta jne.) myös joukkuetoverin
huomioimista. Pari kertaa kauden aikana on mitelty pelitaidoissa poikia vastaan.
Tällä hetkellä mietinnässä on tulevan kesän aktiivisuus sekä mahdollisten peliasujen
hankkiminen.
Jarno Koskinen, Antti Vintturi ja Päivi Westerholm, valmentajat
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P07
Aktiivisia pelaajia 17 kpl, Valmentajia 1 kpl
Harjoitusmäärät: Vuonna 2019 115 kpl yht 175,5 h / osallistuja-aktiivisuus 46,96 %, eli
keskimääräinen osallistujamäärä 8 poikaa/harjoitus
Kauden pelimäärä:
Otteluita 54, voittoja 20 tappioita 24, tasapelejä 6, maaliero 116-153
Turnaukset joihin osallistuttiin:
Piirisarjaottelut arki-iltaisin 1 peli / vko (touko-syyskuu) 19 kpl
Omatoimiset turnaukset: 2 kpl (Kevätturnaus Kokkola, Luiz Antonio-cup Seinäjoki)
Leiritoiminta: JukuJuku-leiri, jalkapallo-osio, osallistujamäärä 2 poikaa
P08 P09
Futsal:
Kevättalvella harjoitukset järjestettiin kerran viikossa. 09 osallistui tammikuussa Lampin
cupiin. Syyskaudella harjoitukset järjestettiin kaksi kertaa viikossa. Futsalia mentiin pelaamaan
ensimmäistä kertaa sarjaan kaudelle –19 - 20. 08 ja 09 osallistuivat sarjaan omina
joukkueinaan. Lainapelaajia käytettiin -07, -10 ja –11 joukkueesta. Futsaliin osallistui n.20
pelaajaa. Harjoituksissa oli keskimäärin 12 pelaajaa. 08-joukkueella on pelattuna 6 ottelua,
joista kaksi voittoa, yksi tasapeli ja 3 tappiota. 09-joukkueella on pelattuna 6 ottelua, joista
kaikista tappio.
Jalkapallo:
08 osallistui Kokkolassa kipparihallin kevätturnaukseen. 09 osallistui kevään aikana turnauksiin
Nivalassa ja Ylivieskassa. 08 ja 09 osallistuivat yhteisellä joukkueella heinäkuussa
Kokkolacupiin. 08 osallistui syksyllä Ylivieskan Nextyearcupiin. Sarjaa pelattiin 09 ja 08
ikäluokassa. Elokuussa järjestettiin kotiturnaus yhteistyössä -10 ja –11 –joukkueen kanssa. 09
saldona sarjapeleistä 5 voittoa, 2 tasapeliä ja 1 tappio. 08 saldona 3 voittoa, 1 tasapeli ja 4
tappiota.
Harjoitukset järjestettiin kevättalvella kerran viikossa ja kesällä kaksi kertaa viikossa.
Valmentajina toimivat Timo Stenman ja Jarno Lyytikäinen, joukkueenjohtajana Maria
Stenman. Talvikaudella harjoituksissa oli porukkaa keskimäärin 12, kesäkaudella hieman
enemmän. Pelaajien kokonaismäärä oli n.25.
Kesäkauden päätteeksi järjestettiin vanhemmat vs. Lapset pelailut. Syksyllä käytiin porukalla
keilaamassa ja syömässä Kokkolassa.
Jalkapallokauden päätöstilaisuudessa 09 Joukkueesta palkittiin Oliver Nisula ja 08 joukkueesta
Onni Timonen.
P10-11
palkitut Tsemppari-pelaajat
Joose Puumala, -10
Topias Koivisto, -11
Joukkueessa 20 lisenssipelaajaa. Harjoituksissa kävi lisäksi kauden aikana muutamia poikia.
Valmentajina Jarno Lyytikäinen, Sari Stenman ja Ulla Järvelä. Joukkueenjohtajana Sari
Stenman.
Ryhmä osallistui molempien ikäluokkien sarjaan. Neljä sarjaturnausta (4 peliä/turnaus) hyvällä
menestyksellä.
-10 joukkue: 10 voittoa, 2 tasapeliä ja 4 tappiota.
-11 joukkue: 8 voittoa, 5 tasapeliä ja 3 tappiota.
Sarjan kotiturnaus järjestettiin 3.-4.8., yhdessä P08/P09- joukkueen kanssa.
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Lisäksi:
Futsal-turnaus Toholampi -11 (16.2.)
Kalajoki -10 (24.3.)
Kevätturnaus Kokkola -10 ja -11 (14.4.)
Ylivieska -10 (19.5.)
Kokkola-Cup, yksi joukkue -10 sarjassa (18.-20.7.)
ja Ylivieska, Next Year Cup -10 (15.9.)
Molemmilla ikäluokilla harjoitusottelu Teerijärveä vastaan keväällä.
P12-P13
Ajanjakso siis kevät 2019 ja syksy 2019
Asiat:
- pelaajamäärä: 16
- harjoitusten määrä ja niiden osallistujamäärät: Keväällä kaksi kertaa viikossa keskimäärin 8
osallistujaa ja syksyllä 2 kertaa viikossa keskimäärin 8 osallistujaa
- kaudella 2018-2019 2 joukkuetta piirisarjassa. Kausi 2019-2020 yhdellä joukkueella
piirisarjassa ja menestystä odotettavissa... (PM-2.)
-järjestetty yksi piirisarjaturnaus josta kertynyt kahvio ja arvonta tuottoja.
FUTSALJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2019
KP-V Remix
KP-V Remix osallistui kautena 2018-2019 Keski-Pohjanmaan piirin naisten futsal kakkoseen.
Sarja pelattiin viiden joukkueen voimin kolminkertaisena sarjana. Turnauksia oli yhteensä
kuusi kappaletta ja pelejä kertyi Remixille 12. Näistä peleistä saldona oli kolme voittoa ja
yhdeksän tappiota, eli yhdeksän pistettä. Mahdollisuuksia olisi ollut useampiin pisteisiin pelien
ollessa tasaväkisiä ja usein päättyen maalin tappioon. Remixin lopullinen sijoitus oli sarjassa
neljäs. Sarjan voitti Kälviän Tarmo 36:lla pisteellä.
Remixillä oli pelaajia tasaisesti läpi kauden n. 11 per ottelu. Kaiken kaikkiaan pelaajia oli n. 14.
Kevään 2019 keskiviikon treeneissä pelaajia kävi +/- 10. Etenkin loppukautta kohden treenejä
jouduttiin perumaan pienen osallistujamäärän takia.
Syksy 2019 toi muutoksia tullessaan. KP-V Remix nimi jäi kesäkäyttöön ja uudeksi nimeksi
otettiin KP-V etu Pinkit. Syynä tähän oli joukkueen yhdistyminen futsal ykköstä pelaavan KP-V
etun kanssa.
Muutos toi mukanaan entisille remixiläisille tehokkaampia treenejä, muuttuneen pelityylin sekä
mahdollisuuden pelata naisten futsal ykköstä. Tämä toi joukkueeseen tervettä kilpailuhenkeä.
Myös peliasu vaihdettiin samanlaiseksi etun kanssa ja osa pelaajista hankki itselleen
kummisponsorin.
Kautena 2019-2020 pinkit osallistuvat naisten futsal kakkosen läntisen alueen lohkoon C2.
Joukkueita on lohkossa yhteensä kuusi ja turnauksia viisi. Pelejä tulee jokaiselle joukkueelle
kymmenen. Pinkkien saldo syksyn kahdesta turnauksesta ja neljästä pelistä oli kaksi tappiota,
tasapeli sekä voitto. Kevääseen 2020 lähdetään siis neljällä pisteellä. Näistäkin peleistä olisi
ollut enemmän pisteitä saatavilla, mutta joukkueella on aina perinteisesti kausi alkanut
tahmeasti.
Joukkueiden yhdistymisen myötä sekä treeneissä, että peleissä on ollut hyvin osallistujia.
Joukkue treenaa kaksi kertaa viikossa ja treeneissä osallistujamäärä on ollut keskimäärin
lähemmäs kahtakymmentä. Peleihin osallistuneita oli ensimmäisessä turnauksessa yhdeksän ja
toisessa kolmetoista. Runsaan pelaajamäärän ansiosta ykkösen ja kakkosen yhteisistä
pelipäivistä on selvitty hyvin ja pelaajia on riittänyt molempiin joukkueisiin. Pinkit osallistuivat
syksyllä kahteen liiton järjestämään turnaukseen mistä tuli 1 voitto, 1 tasapeli ja 2 tappiota.
Joukkueen valmentaja on toiminut Juho Viiperi. Syksyllä 2019 Pasi Ahlsved tuli mukaan
joukkueenjohtajan roolissa ja on ollut tarvittaessa Pinkkien valmentajana turnauksissa, Juhon
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ollessa etun mukana. Rahaa joukkue on saanut kioskin pitämisestä kotiturnauksien aikana,
sekä talkoista.
Kp-v Etu
Keväällä 2019 kp-v etu pelasi valtakunnallista naisten futsal ykköstä. Sarjaan osallistui 8
joukkuetta ja pelejä tuli kevään aikana 7. Etu oli sarjan viidensiä. Valmentajana toimi Jussi
Mikkola.
Syksy 2019 toi mukanaan monia muutoksia. Sarja muuttui kahteen lohkoon ja etu pelasi
pohjois-lohkossa. Pohjois-lohkoon oli aluksi ilmoittautunut yhdeksän joukkuetta mutta, kaksi
joukkuetta luopui sarjasta ennen kauden alkua eli lohko pelattiin seitsemän joukkueen
voimin(6 peliä syksyn aikana). Uutena valmentajana aloitti Juho Viiperi tuoden mukanaan
uuden pelityylin. Joukkueenjohtajana aloitti Pasi Ahlsved. Joukkue yhdistyi keski-pohjanmaan
piirin naisten kakkosta pelaavan Kp-v remixin kanssa joka ilmoittautui kakkoseen nimellä Kp-v
etu pinkit. Yhdistymisen myötä treeneissä kävi keskimäärin 15-20pelaajaa ja joka toi
mukanaan tervettä kilpailuhenkeä. Treenejä oli 2 kertaa viikossa ja alku syksyn aikana Jenny
Granqvist piti joukkueelle fysiikkatreenejä. Joukkue osallistui ennen sarjan alkua kokkolan
erotuomarikerhon järjestämään turnaukseen kahdella joukkueella, missä paremmin sijoittunut
joukkue oli toinen. Syksyn ykkösdivisioonan peleistä tuloksena oli 4 voittoa ja 2 tappiota,
sarjataulukossa Etu oli vuodenvaihteessa toisena. Rahaa joukkue on kerännyt
kummisponsoreilla, otteluisännillä sekä talkoillen mm. first run rockissa ja kaustisen folk music
festivaaleilla.

KP-V Monkulat
KP-V Monkulat osallistui kaudella 2018-2019 valtakunnalliseen Futsalin Ykköseen. Sarjaan osallistui 11joukkuetta ympäri Suomea aina Torniosta Helsinkiin saakka.
Otteluita kertyi yhteensä 22kpl, joista voittoja tuli 7, tasapelejä 4 ja tappioita 11. Joukkue säilytti hienosti
sarjapaikan sarjassa 25 pisteellä.
Joukkueessa oli pelaajia 24kpl, jotka tulevat Kaustiselta, Vetelistä, Evijärveltä ja Kokkolasta. Joukkueen
valmentajina toimivat Jarkko Ojala sekä Juho Koivukangas, sekä joukkueenjohtajana Juho Viiperi.
Treenejä on pidetty 2 kertaa viikossa Kaustisen Urheilutalolla ja rahaa on keräilty sponsoreiden, talkoiden ja
pelien avulla.
Syksyllä 2019 joukkue koki pienoisen muutoksen, kun osa pelaajista joutui opiskelu/työkiireiden takia
jäämään sivuun ja tilalle hankittiin uusia pelaajia.
Joukkue teki paljon talkoita mm. festivaalien yövalvontaa, patjatalkoita, tiemerkkien pystytyksiä sekä
Hotelli Kaustisen narikkaa.
Pelit alkoivat huonosti eikä vuoden vaihtuessa 2020 ollut joukkue kerännyt kassan kuin yhden voiton eli 3
pistettä. Loukkaantumisten ja muiden syiden takia treeneissä ei hirmuisesti enää käynyt väkeä vaan suurin
osa pelaajista saapui paikalle Kokkolasta, joten tämän johdosta toinen treenivuoro siirrettiin Kokkolan
Hollihakaan.
Pelaajia joukkueessa oli kaudella 2019-2020 32kpl, mutta heikon sitoutumisen vuoksi usein peleissä ja
treeneissä pelaajia oli ainoastaan 8-10.
Joukkueen valmentajina toimivat tällä kaudella Juho Koivukangas ja Jussi Mikkola sekä joukkueenjohtajana
toimii Juho Viiperi.
Vetämättömät
kevät 2019
- Pelaajia n. 15-20
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- Harjoituksissa väkeä keskimäärin tuo sama 15-20. Joillakin kerroilla liki 30 henkeä.
- Sarjataso Keski-Pohjanmaan Futsal Kolmonen
- Talkoita ei ollut, kausimaksut kerättiin kauden päätteeksi sitä mukaa, miten porukkaa ollut treeneissä.
Syksy 2019
- Pelaajia sama n. 15-20
- Harjoituksissa väkeä keskimäärin tuo sama 15-20. Joillakin kerroilla liki 30 henkeä.
- Sarjataso Läntinen Futsal-Kolmonen lohko C2
- Mukana Hotelli Kaustisen lipunmyynti-/narikkavuoroissa.
- Kausimaksut hoidetaan näillä näkymin samalla lailla kuin viime vuonna.

