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KAINUUN PYÖRÄILIJÖIDEN SYYSKOKOUS 12.12.2021 
 
1. Kokouksen avaus 

Ennen kokousta pidettiin viralliset kauden 2021 päättäjäiset ja palkittiin seuran menestyneitä 
urheilijoita ja junnuja. 
 
Palkitut juniorit: Peppi Alakärppä (vuoden pikkujunnu), Eetu Martiskainen (vuoden isojunnu) ja Eemil 
Nyström (vuoden junioripyöräilijä). 
 
Palkitut aikuiset: Tiina Sarparanta, Imke Höfling, Mikko Lehmus ja Harri Sorvari kilpailumenestyksestä 
sekä Maija Autio seuratyöstä. 
 
Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen 16:30 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen teemana 
on kauden summaus ja kauden 2022 suunnitelmien hyväksyminen. 
 
Puheenjohtaja totesi seuran ensimmäisen toimintavuoden olleen menestys. Seuralla on yli 100 jäsentä 
ja toiminta aktiivista kaikissa jaostoissa. Puheenjohtaja käsitteli lyhyesti jaostojen toimintaa. Seuran 
junnut ja aktiivipyöräilijät ovat saavuttaneet menestystä. 
 
Puheenjohtaja kiitti seuran jäseniä aktiivisesta toimintavuodesta. 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnä olevien jäsenten toteaminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Hyvönen, sihteeriksi Mikko Lehmus ja pöytäkirjantarkastajiksi 
sekä äänten laskijoiksi Ritva Keravuo ja Tiina Sarparanta. 
 
Kokouksessa oli läsnä 15 seuran jäsentä. Kokouksessa läsnä olleiden jäsenten nimet ovat liitteessä. 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistöltä ei ole tullut sääntöjen 8 § mukaisia esityksiä 
muista asioista käsiteltävistä. 

 
4. Päätös jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

Puheenjohtaja totesi seuran olevan jäsenenä Suomen Pyöräilyssä, Suomen Triathlonliitossa ja Kainuun 
Liikunnassa. 
 
Hyväksyttiin hallituksen esitys jatkaa jäsenenä em. yhdistyksissä. 
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5. Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen 
Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksenä, että jäsenmaksut ovat 2022 seuraavat: aikuisen 
jäsenmaksu on 30 € (yli 15 v.) ja juniorijäsenen 20 € (alle 15 v.). Muita liittymis-, jäsen- ja 
kannattajajäsenmaksuja ei peritä. 
 
Hyväksyttiin jäsenmaksut yo. hallituksen esityksen mukaisesti. 
 

6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion 2022 vahvistaminen 
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelma luonnoksen ja rahastonhoitaja talousarvion. 

 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.  

 
Hyväksytty toimintasuunnitelma on liitteenä 2 ja talousarvio liitteenä 3. 
 

7. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi 
Todettiin, että istuva puheenjohtaja on valittu 2021 kahdeksi vuodeksi, puheenjohtajana jatkaa Kari 
Hyvönen. Merkittiin asia tiedoksi. 

 
8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle 

Hallituksen valmisteltu esitys on, että seuran hallitus jatkaa seuraavassa kokoonpanossa: 
 Tiina Sarparanta, varapuheenjohtaja 
 Mikko Lehmus, sihteeri 
 Juha Moilanen, rahastonhoitaja ja kantomies 
 Maija Autio, viestintävastaava 
 Jari Rajala, juniorivastaava, varalla Aleksi Nyström 
 Ritva Keravuo, maantiepyöräily, varalla Mikko Kejo 
 Teemu Heikkinen, maastopyöräily, varalla Mikko-Petteri Pikkarainen 
 

Erovuorossa olleet Maija Autio, Mikko Lehmus ja Juha Moilanen valittiin jatkamaan. 
 

Puheenjohtaja totesi, että hallituksessa jatketaan menettelytapaa, jossa varajäsenillä on läsnäolo- ja 
puheoikeus kokouksissa myös varsinaisen jäsenen läsnä ollessa. 
 
Hyväksyttiin hallitus edellä mainitussa kokoonpanossa. 

 
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022 

Valittiin hallituksen valmistellun esityksen mukaisesti toiminnantarkastajiksi Pasi Kärki ja Pekka 
Huttunen. 
 

10. Päätös seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 
Päätettiin, että hallitus valitsee keskuudestaan edustajat niihin järjestöihin ja yhteisöihin, sekä näiden 
kokouksiin, joissa seura on jäsenenä. 

 
11. Muut asiat 

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on käsitellyt kokouksessaan sääntöjen 4 § mukaista kunniajäsenten 
kutsumista. Urheilullisista ja liikunnallisista ansioistaan sekä pitkäaikaisesta seuran hyväksi tehdystä 
työstä hallitus esittää kunniajäseneksi kutsuttavaksi Jorma Ipatin, Kari Kajauksen ja Osmo Tiikkaisen. 
 
Päätettiin kutsua seuran kunniajäseniksi edellä olevilla perusteilla Jorma Ipatti, Kari Kajaus ja Osmo 
Tiikkanen. Kunniajäsenyys huomioidaan seuran kevätkokouksessa. 
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12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen kello 17.00. 
 

   

Kari Hyvönen 
Kokouksen puheenjohtaja 

 Mikko Lehmus 
Kokouksen sihteeri 

   

 

 
  

Tiina Sarparanta  
Pöytäkirjantarkastaja 

 Ritva Keravuo 
Pöytäkirjantarkastaja 

 
 
LIITTEET  

1. Kokouksen osallistujat 
2. Toimintasuunnitelma 
3. Talousarvio 
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2021 SYYSKOKOUKSEN OSALLISTUJAT 
 

1 Tiina Sarparanta 
2 Maija Autio 
3 Teemu Heikkinen 
4 Hannu Korkiakoski 
5 Harri Sorvari 
6 Mikko-Petteri Pikkarainen 
7 Jari Rajala 
8 Juha Moilanen 
9 Esa Lukkari 
10 Pasi Kärki 
11 Petteri Näsänen 
12 Ritva Keravuo 
13 Peter Stricker 
14 Kari Hyvönen 
15 Mikko Lehmus 
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KAINUUN PYÖRÄILIJÖIDEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 
1. Yleistä  

 
Kainuun Pyöräilijöiden toimintavuoden 2022 tavoitteena on: 
1. Kannustava seuratoiminta ja seuran tunnettuuden alueellinen lisääminen.  
2. Kuntoilu- ja harrastepyöräilyn, kilpapyöräilyn ja pyöräilykulttuurin edistäminen. 
3. Junioritoiminnan kehittäminen, seuran jäsenten yhteisöllisyyden lisääminen ja 

seurayhteistyön kehittäminen. 
 
Kainuun Pyöräilijät ry ponnistaa vaarojen pyöräilijöitä koulivista maastoista ja perinteistään. 
 

2. Toiminta ja jaostot 
 

Kainuun Pyöräilijät ry:n ydintoimintaa on viikoittainen pyöräilytoiminta, jota jaostot 
toteuttavat. Jaostojen kesän toiminta yhteensovitetaan maaliskuussa järjestettävässä 
koordinaatiokokouksessa kattavien harrastusmahdollisuuksien takaamiseksi ja yhteisöllisyyden 
kehittämiseksi. 
  
Toimintavuonna 2022 jaostot ovat junioritoiminta, maantielenkit ja kilpapyöräily ja 
maastopyöräily. Osana seuran toimintaa huomioidaan tarpeen mukaan gravel-, sähkö- ja 
brevetpyöräily. Seura edistää jäsenten mahdollisuuksia sisäpyöräilyyn ja luo mahdollisuuden 
edustaa Kainuun Pyöräilijöitä triathlon kilpailuissa. Hallituksen päätösten mukaisesti edistetään 
pyöräilykulttuuria ja yhteistoimintaa.  
 
Jaostot toteuttavat voivat toteuttaa toimintansa itsenäisesti ja raportoivat toiminnastaan 
hallitukselle. Keskeisiä seikkoja ovat turvallisuus ja positiivinen näkyvyys. 
 
Kaikki pyöräilyn ystävät ovat tervetulleita Kainuun Pyöräilijät ry:n toimintaan. 

 
2.1. Junioritoiminta  

 
Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen, lasten ja nuorten mukaan saaminen sekä 
perheiden tavoittaminen. Lasten ja nuorten osalta tavoitellaan turvallista ja liikennesääntöjen 
mukaista ajotapaa sekä opetetaan kilpapyöräilyn etikettiä ja kilpailujen ajotapaan liittyviä 
seikkoja. Kilpailemisesta kiinnostuneita junioreja kannustetaan kohti kilpapyöräilyä sen eri 
lajeissa. Junioritoiminnan pitkäntähtäimen tavoite on luoda seuraan junioripolku, josta kasvaa 
tulevaisuuden menestyviä urheilijoita. 
 
Junioriharjoituksia järjestetään kesäkaudella toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin 
kerran viikossa vaihtuvassa paikassa erikseen julkaistavan ohjelman mukaisesti. Ryhmän 
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harjoittelu tapahtuu kolmessa tasoryhmässä oman ohjaajan johdolla. Junioritoiminnan osana 
järjestetään harjoituskaudella viisi puistopyöräilycup -tapahtumaa. Seura pyrkii järjestämään 
junioritoiminnan yhteistyökumppanin kanssa kouluilla ja kaupungin harrastetapahtumissa 
kolme lajiesittelytapahtumaa. Junioreita kannustetaan kilpailutoimintaan ja omatoimiseen 
harjoitteluun seuran tapahtumien sekä kansallisten kilpailujen myötä. Seuran kokeneemmat 
juniorit osallistuvat myös aikuisille suunnattuun seuratoimintaan.  
 
Seuran juniorit on harjoituksissa vakuutettu.  
 
Toiminnasta vastaavat vastuuhenkilö Jari Rajala, vastuuvalmentaja Jukka Karjalainen sekä 
kolme ohjaajaa. 
 

2.2. Maantielenkit  
 

Viikoittain järjestetään kaksi yhteislenkkiä maantiekaudella. Lenkeillä käytetään vauhtiryhmiä 
ja/tai ajonopeus sopeutetaan osallistujien mukaiseksi. Talvikaudella järjestään sunnuntaisin 
cyclocross lenkki, pakkasrajan ollessa -5 astetta. 
Erillisin päätöksin toteutetaan yhteisiä maantietapahtumia, kuten Oulujärven ympäriajo 
sopivaksi katsottuna aikana. 
 
Keskeisiä arvoja ovat mukaan tulon matala kynnys, kaikkien kannustaminen lajin pariin ja 
turvallisuus. 
 
Vastuuhenkilöinä Ritva Keravuo ja Juha Moilanen. 

 
2.3. Kilpapyöräily  

 
Kilpapyöräilijöille tai edistyneille kuntoilijoille järjestään lajinomaisia harjoituksia, joissa 
vaativat maastot ja kokeneempien pyöräilijöiden osaaminen hyödynnetään. 
 
Tavoitteena on järjestää viikkotempo- ja yksi viikoittainen kilpailunomainen harjoitus 
kesäkaudella. 
 
Toimintavuonna 2022 seura ei järjestäjä avoimia tai kansallisia kilpailuja. Seuran sisäisiä eri 
lajien harjoituskilpailuja voidaan järjestää tarpeen mukaan. Syksyllä 2022 järjestetään 
Vuokatti-gravel tapahtuma mahdollisesti seurayhteistyössä. 
 
Kilpailuihin osallistumista ja lisenssimaksuja tuetaan hallituksen päätösten mukaisesti. 
 
Jaosto tai sen nimeämät henkilöt antavat valmennukseen liittyvää tukea halukkaille. 
 
Vastuuhenkilöinä Mikko Kejo ja Jukka Karjalainen. 
 

2.4. Maastopyöräily  
 
Tavoitteena on pyöräilyn, vaativienkin harjoitusten, luontoliikunnan ja retkeilyn yhdistäminen 
osallistujia motivoivalla tavalla.  
 
Maastopyöräilijät ja enduroajajat järjestävät kumpikin viikoittaisen yhteisen lenkin ja/tai 
tapahtuman. Jaoston harkinnan mukaan järjestetään harjoituskilpailuja ja kunnostetaan 
reittejä. Talvella jaosto järjestää fat-bike lenkin lauantaisin Kajaanissa ja Kainuun alueella. 
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Jaoston päätösten perusteella järjestetään maastopyöräretkiä lähialueelle. 
 
Keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys, luonnon huomiointi ja itsensä haastaminen. 
 
Vastuuhenkilönä Teemu Heikkinen (maastopyöräily) ja Mikko-Petteri Pikkarainen (enduro). 
 

2.5. Sisäharjoittelu ja triathlon  
 

Seura ylläpitää edellytykset edustaa Kainuun Pyöräilijöitä triathlon kilpailuissa. Seura edistää 
mahdollisuuksien mukaan jäsenten mahdollisuuksia harrastaa sisäpyöräilyä.  
 
Varsinaista sisäpyöräily- tai triathlon jaoston toimintaa ei järjestetä toimintavuonna 2022. 
Jaostojen toiminta vireytetään tarvittaessa halukkaiden vetäjien ja harrastajien toimesta. 

 
2.6. Pyöräilykulttuurin edistäminen ja yhteistoiminta  

 
Seura pyrkii vaikuttamaan pyöräilyolosuhteiden kehittymiseen, pyöräilyn turvallisuuteen ja 
pyöräilyn eri muotojen terveys- ja liikunnallisten hyötyjen entistä laajempaan tunnustamiseen. 
 
Tavoitteena on lisätä pyöräilyn tunnettuutta, positiivista mainetta ja monipuolisia 
mahdollisuuksia. Tavoitteeseen pyritään yhteistyössä kuntien, median ja muiden järjestöjen 
kanssa eri tavoin. 
 
Keskeisiä arvoja ovat pyöräilyn terveyshyödyt ja turvallisuus. 
 
Vastuuhenkilöinä ovat Kari Hyvönen, Tiina Sarparanta ja Mikko Lehmus. 

 
3. Varusteet ja seuran omaisuus 
 

Seuravaatteiden jatkohankinta tehdään 2022 kevääseen mennessä. Seura-asuissa käytetään 
vuonna 2021 käyttöön otettuja kuoseja. 
 
Vuonna 2022 hankitaan PR-tuotteita seuran näkyvyyden lisäämiksi. Muita välineitä tai 
omaisuutta ei ole suunniteltu hankittavaksi pl. mahdolliset välttämättömät hallinnon 
apuvälineet varallisuuden salliessa. 
 
Seuravaatteiden jatkohankinnan vastuuhenkilönä ovat Maija Autio, Ritva Keravuo ja Tiina 
Sarparanta. Kalustoasioissa tekninen konsultti on Kimmo Lukkari. 

 
4. Seuranta hallinto 

 
Seuran hallinto ylläpidetään. Ainakin alla olevat kokonaisuudet toteutetaan vuonna 2022. 
 
Hallinto: 
- Toteutetaan yhdistyslain ja seuran sääntöjen mukainen hallinto. 
- Luodaan seurastrategia ohjenuoraksi tulevien vuosien toiminnalle. 
 
Seuran internet-sivut: 
- Päivitetään internet-sivujen kuvasto ja tehdään muut tarpeelliset ulkoasun muutokset.  
- Internet sivuja käytetään tiedon jakamiseen ja vuorovaikutukseen jäsenistön kanssa sekä 

yhtenä seuran ulkoisena tunnusmerkkinä. 
- Ylläpidetään toiminnan edellyttämät sähköpostit ja domain. 
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Sosiaalinen media: 
- Jatketaan sosiaalisen median käyttöä osana seuran viestintää. 
- Palveluina käytetään WA, Instagram ja Facebook alustoja 
- Jatketaan hyväksi todettua jäsenkirje menettelyä 

 
Vastuuhenkilöinä Maija Autio ja Mikko Lehmus. 

 
5. Talous ja yhteistyökumppanit  

 
Seuran taloudellista tilaa ja yhteistyösuhteita edelleen kehitetään. 
 
Seura-avustukset hyödynnetään täysimääräisesti. Sponsoreja pyritään hankkimaan aktiivisesti 
myös vuonna 2022. Avustusten ja sponsoroinnin keihäänkärkiä ovat liikunnallisen elämäntavan 
hyödyt ja siihen liittyvä näkyvyys, junioritoiminta sekä vastavuoroisuus sellaisen osaamisen ja 
tieto-taidon osalta jota seuralla on. 
 
Tunnettuutta lisätään tiedottamalla seuran toiminnasta ja tapahtumista sosiaalisessa 
mediassa, internet sivuilla sekä mediatiedotteilla. Viestintä nojaa seuran pitempijänteisiin 
päämääriin ja arvoihin. 
 
Kainuun Pyöräilijät ry:lle sopivaa seura- ja tapahtumayhteistyötä haetaan aktiivisesti Kainuun 
alueella (esimerkiksi Kainuun liikunnan tapahtumat).  
 
Osallistutaan jäseninä syyskokouksen päätösten mukaisten yhdistysten toimintaan. 
 
Vastuuhenkilöinä Kari Hyvönen ja Tiina Sarparanta. 

 
6. Muut asiat  
 

Erikseen harkitaan seuran kaikkien lajien yhteisen kevätleirin toteuttaminen ja mahdollisuus 
yhteiselle osallistumiselle sopivaan kuntoajoon. 
 

LIITTEET 1. Talousarvio (rahastonhoitaja) 
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KAINUUN PYÖRÄILIJÄT RY   

 

  

Kajaani       

 

TALOUSARVIO 2022 

Talousarvio vuodelle 2022  Jäsenmäärä 110 aikuista, 15 junioria 

    

    
Tuotot  Sponsoritulot 6300  
 Jäsenmaksu 4050  
 Avustukset 800  
   11150 
Kulut Jäsenmaksu 1500  
 Mainoskulut 1500  
 Pankki 150  
 Vakuutus 200  
 Tilat ja tarjoilut 1000  
 Palkkiot 600  
 Matkakulut 150  
 Juniori ohjaus 1500  
 Leirit 300  
 Kuntoajo 300  
   7200 

    

 ylijäämä 3950  
 


