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TALOUSTILANNE
Ampumajaostolla tulee kevään aikana heitinten korjaus, kustannusarvio 1000 – 3000 euroa.
Hyväksyttiin korjauksiin tarvittavat hankinnat. Futsaljaosto suunnittelee toisten maalien
hankintaa syksyllä 2021, palataan tähän asiaan lähempänä ajankohtaa. Taloustilanne
merkittiin tiedoksi.
KORONAKATSAUS
Soite on pandemian perustasolla, mutta käytössä on kiihtymistason suositukset 28.2 saakka.
Aluehallintoviraston antaman päätöksen mukaan kokoontumisrajoitus 20 on voimassa
1.3.2021 saakka. Seuran toiminnassa ei ole tapahtunut tartuntoja tai altistuksia (tilanne
15.2.2021).
Aikuisten harrastustoiminta kunnan tiloissa voidaan aloittaa korkeintaan 10 hengen ryhmissä
muutoin, mutta ei joukkuelajien osalta.
Päätös: Jumpat alkavat rajoitetusti (9+ohjaaja) viikolla 7. Judo tiedottaa omalta osaltaan, että
voi harjoitella pienryhmissä (mielellään perhekunnittain) omilla vuoroilla. Rajoitusten
muuttuessa toimintaa muutetaan tarvittaessa.
FRISBEEGOLF
Frisbeegolf on erittäin suosittu laji tällä hetkellä. Alueella toimii Perhonjokilaakson Frisbeegolf
ry, joka järjestää toimialueellaan viikkokisoja ja yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös
Frisbeegolfliittoon. Liittoon kuuluvat voivat hankkia PDGA lisenssin, jolla voi osallistua
virallisiin kilpailuihin. KP-V hallinnoi hanketta, jonka kautta rakennettiin rata Kaustiselle. Nyt on
aika pohdinnalle, mikä on frisbeegolfin asema jatkossa KP-V:ssä?
Päätös: Tarjotaan mahdollisuutta harrastaa Frisbeegolfia Kaustisen Pohjan-Veikkojen
jäsenenä. Frisbee-vuosimaksu on 10€ ja lisäksi on oltava seuran jäsen (jäsenmaksu 10€).
Tähän sisältyy Frisbeegolfliiton jäsenmaksu ja jäsenellä on tätä kautta mahdollisuus hankkia
PDGA lisenssi ja sitä kautta osallistua virallisiin kilpailuihin.
Lähdetään viemään eteenpäin Seppo Paju Challenge kilpailua ja hankkimaan
yhteistyökumppaneita esittelyvideon kustannuksiin. Tanja ja Pasi sopivat tapaamisen
Kaustisen kunnanjohtajan kanssa ja miettivät muita kumppaneita.
SOPIMUS PRO KAUSTINEN KESÄ 2021
Festivaalien, ja erityisesti majoituksen suhteen, on vielä paljon epävarmuutta järjestelyjen
suhteen. Pyritään siihen, että huhtikuussa tiedetään asiasta enemmän. Palataan asiaan
seuraavissa kokouksissa, kun asia selviää.
KESÄTYÖNTEKIJÄ
Jos kesällä päästään normaaliin, niin kesätyöntekijälle on tarvetta. Kesätyöntekijän työnkuva
on ollut suurimmaksi yleisurheilujaoston harjoituksien vetäminen, keskiviikkokisojen järjestelyt
ja moukarikarnevaalien järjestelyt. Kesällä 2019 kesätyöntekijä sijaisti seuravastaavaa hänen
loman ajan sekä oli töissä Festivaaliviikon leirintäalueen vastaanotossa.
Festivaaliviikon ajan tarvitaan seuravastaavan lisäksi työntekijä, jottei vapaaehtoisten
työtaakka muodostu liian suureksi.
Päätös: Kesätyöntekijän paikka laitetaan hakuun. Tanja tekee ilmoituksen ja hyväksyttää sen
hallituksella. Ilmoitus julkaistaan mol.fi sivustoilla, kotisivuilla ja some-kanavissa.
Haetaan työntekijää 2 kk työsuhteeseen. Voidaan käyttää osittain osa-aikaisuutta, jolloin
työsuhde kestää pidempään. Hakuaikaa on 14.3 saakka. Seuraavassa hallituksen
kokouksessa käydään työnhakuilmoitukset läpi ja valitaan haastatteluun kutsuttavat hakijat.

KOTISIVUT
Katsotaan uudistetut kotisivut. Mitä sieltä puuttuu, mitä sinne on mahdollista laittaa ja kuka
vastaa sisällön tuotosta. Koulutus?
Päätös: Jaostoittain/pienellä porukalla Tanja kertoo uuden kotisivupohjan mahdollisuuksista
ja ominaisuuksista sekä opastaa tiedottajia sivujen päivittämiseen. Tiedotetaan jaostoja, että
sopivat ajankohdat Tanjan kanssa.
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄN EDUSTAJA
Liikenneturvallisuustyöryhmässä edistetään alueella liikenneturvallisuudesta tiedottamista ja
liikenneturvallisuutta. Työryhmässä on edustus kunnasta, ELY-keskukselta, poliisilta, Ramboll
Finlandista ja nyt ryhmää täydennetään kolmannen sektorin edustajilla. On ilmoitettu, että KPV:stä nimetään edustaja työryhmään. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa.
Päätös: Keskusteltiin asiasta. Lähetetään edustaja työryhmään, mutta häntä ei vielä nimetä.
Katsotaan seuraavan kokouksen alla, kuka työryhmään osallistuu.
MAAKUNTAVIESTIN 2022 TILANNEKATSAUS
Sievin maakuntaviesti siirtyy hiihdettäväksi vuonna 2022, eli Kaustisen osalta järjestämisvuoro
siirtyy vuoteen 2023.
Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi. Keskusteltiin mm lumetuksen tilanteesta.
COACH TOOLS
CoachTools on ottanut yhteyttä ja tarjonnut mobiilityökalua valmennuksen tueksi. Esittely
lähetetty ainakin osalle valmentajista. Hinta tms ei ole vielä kerrottu.
Päätös: Päätettiin ottaa työkalu kokeilujaksolle futsaliin ja yleisurheiluun. Hankintapäätös
tehdään kokeilujakson kokemusten perusteella.
DOERZ ELÄMYSTUOTTAJALLE
Päätös: Ei koske meitä
O365 JA DOMAIN
Päätös: Tanja ja Samuli käyvät vielä tarkemmin läpi, mitä Office for Business paketilla ja
domain-nimipalvelulla saa ja he tekevät sen perusteella päätöksen hankitaanko se.
Päätöksestä tiedotetaan hallitusta WA-ryhmässä.
KANNUSTAJAT 2021
Haku vuoden 2021 kannustajaksi on avattu. Kannustajaohjelmaan hyväksymisen
edellytyksenä on, että seura hankkii 7-8 kannustajaa.
Päätös: Päätettiin tehdä hakemus Kannustajaksi vuodelle 2021. Jos saadaan myönteinen
päätös, niin mainostetaan asiaa tarmokkaammin.
PULKKAMÄKI LASKETTELURINTEELLE
Päätös: Emme tee pulkkamäkeä laskettelurinteelle
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
OKM AVUSTUS LASTEN JA NUORTEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILU
Haettu avustusta yleisurheilujaoston osalta.
KAUSTISEN KISAT 20.2
Soiten ohjeiden mukaan pystytään järjestämään. Rajoituksena on, että leviämisalueelta ei
voida ottaa kilpailijoita. Kilpailuohjeet ja koronaohjeet löytyvät seuran sivuilta.
MOUKARIN TALVIMESTARUUS 6.3
HARRASTUKULJETUSTEN KESKI-POHJANMAAN MALLI -HANKE
Rahoitus hankkeelle on hyväksytty. Hanketta hallinnoin Keskipohjalaiset kylät. Hankkeen
aloituspalaveri on 24.2. Teamsilla. Tanja osallistuu.
Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi saaduksi.

