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KAINUUN PYÖRÄILIJÖIDEN SYYSKOKOUS 11.12.2022 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avaisi kokouksen ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi. Puheenjohtaja kertasi kulunutta 
toimintavuotta todeten muun muassa seuraavaa. Toinen toimintavuosi on ollut seuran toiminnan 
vakiinnuttamisen vuosi. Toiminta on kattanut junioritoiminnan, aktiiviset viikkolenkit, maasto- ja 
enduropyöräilyn sekä kaikkien näiden lajien toiminnan edistämisen. Jäsenistöä seuralla on ollut noin 
100 henkilöä.  
 
Puheenjohtaja kiitti jäsenistöä, aktiivitoimijoita ja hallitusta hyvin tehdystä työstä. 
 
Seuran urheilijat ovat menestyneet hyvin sekä maantiellä että maastossa. Menestyneitä ja seuratyössä 
aktiivisesti toimineita on palkittu vuosittain. 
 
Lopuksi puheenjohtaja totesi, että kehittämisen painopisteitä ovat edelleen juniorit, kilpa- ja 
harrastepyöräily sekä pyöräilyolosuhteet. 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnä olevien jäsenten toteaminen 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Hyvönen, sihteeriksi Mikko Lehmus, ääntenlaskijoiksi ja 
pöytäkirjan tarkastajiksi Maija Autio sekä Tiina Sarparanta). 
 
Todettiin, että kokouksessa läsnä on 16 jäsentä, joista 5 henkilöä etänä verkkoyhteyksin.  
 
Osanottajaluettelo on pöytäkirjan liitteenä. 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämässä määräajassa lähettämällä kutsu 
jäsenistölle 14. vuorokautta ennen kokousta ja ilmoittamalla kokouksesta seuran internet sivuilla. 
 
Todettiin, että jäsenistöltä ei ole tullut sääntöjen 8 § mukaisia esityksiä käsiteltävistä muista asioista. 
 
Todettiin kokous on lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4. Päätös jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

Päätettiin, että Kainuun Pyöräilijät ry jatkaa jäsenenä Suomen Pyöräilyssä, Suomen Triathlonliitossa ja 
Kainuun Liikunnassa. 

 
5. Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen 

Päätettiin seuran hallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa aikuisen jäsenmaksuksi 30 € (yli 15 v.) ja 
juniorijäsenen jäsenmaksuksi 20 € (alle 15 v.).  
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Muita liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksuja ei peritä. Kunniajäsenet on vapautettu 
jäsenmaksusta. 

 
6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion 2023 vahvistaminen 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ja 
talousarvio 2023. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. 
 

7. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja  
Valittiin istuva puheenjohtaja Kari Hyvönen jatkamaan hallituksen ja samalla seuran puheenjohtajana. 

 
8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle 

Päätettiin, että seuran hallitus toimii 2023 seuraavassa kokoonpanossa: 
 Tiina Sarparanta, varapuheenjohtaja 
 Petteri Näsänen, sihteeri 
 Tanel Süvari, rahastonhoitaja ja kantomies 
 Maija Autio, viestintävastaava 
 Jari Rajala, juniorivastaava 
 Esa Lukkari, maantiepyöräily, varalla (kilpapyöräily) Mikko Kejo 
 Teemu Heikkinen, maastopyöräily, varalla Mikko-Petteri Pikkarainen 
 Ann-Mary Ähtävä 
 
Todettiin, että hallituksessa noudatetaan työskentelytapaa, jossa edellä mainituilla varahenkilöillä on 
osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa myös varsinaisen jäsenen läsnä ollessa. 

 
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023 

Valittiin toiminnan tarkastajaksi ja tämän varahenkilöksi Pasi Kärki ja Pekka Huttunen 
 

10. Päätös seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 
Päätettiin, että hallitus päättää edustajat keskuudestaan. 

 
11. Muut asiat 

Kainuun pyöräilijät ovat valinneet kunniajäsenikseen urheilullisista ja liikunnallisista ansioistaan sekä 
pitkäaikaisesta seuran hyväksi tehdystä työstä seuraavat henkilöt: Jorma Ipatti, Kari Kajaus ja Osmo 
Tiikkainen. Kunniajäsenet ovat vapautettu jäsenmaksusta ja heidät palkittiin kokouksessa 
seuratuotteilla. 
 
Osmo Tiikkainen lahjoitti hallussaan olleen pokaalin käytettäväksi hallituksen harkinnan mukaisesti 
seuran palkitsemisesineenä. 
 
Kari Kajaus muisteli, että hän puhalsi seuran uudelleen henkiin vuonna 1974. Tuolloin vielä Reino 
Salomaa ja Jussi Kurkinen, seuran perustajajäsenet, olivat toiminnassa mukana. Tarkoituksena tuolloin 
oli kilpapyöräilyn henkiin herättäminen. Ensimmäiset kilpailut seuran järjestämänä olivat 1975 Pohjois-
Suomen mestaruuskilpailut. Kari totesi, että hänen toiveena olisi erityisesti kilpapyöräilytoiminnan 
elvyttäminen ja seuran tempojen vakioiminen matkan sekä paikan suhteen jäsenistön aktivoimiseksi. 
 
Jorma Ipatti sanoi olleensa ”myötyrinä” seuran toiminnassa vuosikymmeniä. Jorma on Kajaaniin 1979. 
Jorma innostui kilpapyöräilyyn Kari Kajauksen kannustuksesta. Kari oli tuon ajan ”primus motor”. 
Aikanaan alueella olleiden suurkisojen aikaan Kari Kajaus oli viihdyttänyt yleisöä peräkärryllä 
varustetulla kilpapyörällä. Jorman mukaan ajalle tyypillistä oli lahjakkaiden nuorten mukanaolo. 
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Osmo Tiikkainen tuli mukaan seuran toimintaan 1980-lluvun lopussa. 1990-luvun alussa Jarmo Määttä 
vei seuran toimintaan voimakkaasti eteenpäin. Ajan junnuja ovat muun muassa Tero Hämeenaho, 
Mikko Kejo ja Antti Matikainen. Oulujärven ympäriajo Juhannus aattoina on jäänyt Osmon mieleen 
hyvänä muistona. 

 
12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.55. 
 
 

   

Kari Hyvönen 
Kokouksen puheenjohtaja 

 Mikko Lehmus 
Kokouksen sihteeri 

   

 

  
 

Tiina Sarparanta  
Pöytäkirjantarkastaja 

 Maija Autio 
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 Osmo Tiikkainen 
6 Mikko-Petteri Pikkarainen 
7 Jorma Ipatti 
8 Markku Heikkinen 
9 Esa Lukkari 
10 Tatu Heikkilä 
11 Petteri Näsänen 
12 Tanel Süvari 
13 Kari Kajaus 
14 Kari Hyvönen 
15 Mikko Lehmus 
16 Aleksi Nyström 
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KAINUUN PYÖRÄILIJÖIDEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
1. Yleistä  

 
Kainuun Pyöräilijöiden toimintavuoden 2023 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 2023 jaostot ovat junioritoiminta, maantielenkit ja kilpapyöräily ja 
maastopyöräily. Osana seuran toimintaa huomioidaan tarpeen mukaan triathlon, gravel-, 
sähkö- ja brevetpyöräily. Seura edistää jäsenten mahdollisuuksia sisäpyöräilyyn ja luo 
mahdollisuuden edustaa Kainuun Pyöräilijöitä 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. 

 
Junioritoiminta  
 

Kainuun pyöräilijöiden junioritoiminnan tavoitteena vuonna 2023 on tuoda pyöräilyä 
harrastuksena tunnetuksi kajaanilaisille lapsille ja nuorille.  
 
Junioritoiminnan ohjelma koostuu touko-kesäkuussa ja elo-syyskuussa kahden viikon välein 
ajettavista puistocup-tapahtumista. Puistocupissa ajetaan erilaisille alustoille rakennettua, 
pyöränkäsittelytaitoa sekä fyysisiä ominaisuuksia kehittävää rataa leikkimielisesti kilpaa.  
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Puistocupien yhteydessä pyritään kokoamaan juniorien harjoitusryhmä, jolle järjestetään 
jatkossa viikoittaisia harjoituksia. Junioritoiminta tekee yhteistyötä koulujen kanssa ja 
osallistuu niillä järjestettäviin pyöräilyteemapäiviin.  
 
Tapahtumat 12 kpl. Osallistujia 15, jotka tekevät yhteensä 180 suoritusta. 
 
Toiminnan vastuuvetäjä on Jari Rajala. 
 

Maantielenkit  
 

Viikoittain järjestetään kaksi yhteislenkkiä maantiekaudella. Lenkeillä käytetään vauhtiryhmiä 
ja/tai ajonopeus sopeutetaan osallistujien mukaiseksi. Talvikaudella järjestään sunnuntaisin 
cyclocross lenkkejä WA-kutsulla. 
 
Erillisin päätöksin toteutetaan yhteisiä maantietapahtumia, kuten Oulujärven ympäriajo 
sopivaksi katsottuna aikana. 
 
Keskeisiä arvoja ovat mukaan tulon matala kynnys, kaikkien kannustaminen lajin pariin ja 
turvallisuus. 
 
Vastuuhenkilönä Esa Lukkari. 

 
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, painopisteenä kevät. 
 
Toimintavuonna 2023 seura ei järjestäjä avoimia tai kansallisia kilpailuja. Seuran sisäisiä eri 
lajien harjoituskilpailuja voidaan järjestää tarpeen mukaan. Keväällä järjestetään 
Kevätklassikko ja syksyllä Vuokatti-gravel tapahtuma erikseen harkitussa laajuudessa. 
 
Kilpailuihin osallistumista ja lisenssimaksuja tuetaan hallituksen päätösten mukaisesti. 
 
Jaosto tai sen nimeämät henkilöt antavat valmennukseen liittyvää tukea halukkaille. 
 
Vastuuhenkilöinä Mikko Kejo ja Mikko Lehmus. 
 

Maastopyöräily  
 
Tavoitteena on pyöräilyn, vaativienkin harjoitusten, matalan kynnyksen lenkkien, 
luontoliikunnan ja retkeilyn yhdistäminen osallistujia motivoivalla tavalla.  
 
Maastopyörä lenkeistä sovitaan seuran WhatsApp ryhmässä. Enduro tyylinen viikoittainen 
yhteinen lenkki järjestetään Vimpelin rinteillä. Jaoston harkinnan mukaan järjestetään 
tapahtumia, harjoituskilpailuja ja kunnostetaan polkuja. Talvella jaosto järjestää fatbike 
lenkkejä Kajaanissa ja Kainuun alueella.  
 
Jaoston päätösten perusteella järjestetään maastopyörä retkiä lähialueelle.  
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Keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys, luonnon huomiointi ja itsensä haastaminen.  
 
Seura ylläpitää edellytykset edustaa Kainuun Pyöräilijöitä kilpailuissa.  
 
Vastuuhenkilönä Teemu Heikkinen (maastopyöräily) ja Mikko-Petteri Pikkarainen (enduro). 
 

Sisäharjoittelu ja triathlon  
 

Seura edistää mahdollisuuksien mukaan jäsenten mahdollisuuksia harrastaa sisäpyöräilyä.  
 
Varsinaista sisäpyöräily- tai triathlon jaoston toimintaa ei järjestetä toimintavuonna 2023. 
Jaostojen toiminta vireytetään tarvittaessa halukkaiden vetäjien ja harrastajien toimesta. 

 
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 ja Tiina Sarparanta. 

 
3. Varusteet ja seuran omaisuus 
 

Seuravaatteiden jatkohankinta tehdään 2023 kevään aikana. Seura-asuissa käytetään vuonna 
2021 käyttöön otettuja kuoseja. 
 
Vuonna 2023 PR-tuotteita hankitaan harkitusti seuran näkyvyyden lisäämiksi. Muita välineitä 
tai omaisuutta ei ole suunniteltu hankittavaksi pl. mahdolliset välttämättömät hallinnon 
apuvälineet varallisuuden salliessa. 
 
Seuravaatteiden jatkohankinnan vastuuhenkilönä ovat Tiina Sarparanta, Maija Autio ja Mikko 
Lehmus. Kalustoasioissa tekninen konsultti on Kimmo Lukkari. 

 
4. Seuranta hallinto 

 
Seuran hallinto ylläpidetään. Ainakin alla olevat kokonaisuudet toteutetaan vuonna 2023. 
 
Hallinto: 
- Toteutetaan yhdistyslain ja seuran sääntöjen mukainen hallinto. 
- Tarkastellaan seurastrategian tarve. 
 
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. 
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- Ylläpidetään toiminnan edellyttämät sähköpostit ja domain. 
 
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 sihteeri. 

 
5. Talous ja yhteistyökumppanit  

 
Seuran taloudellista tilaa ja yhteistyösuhteita edelleen kehitetään. 
 
Seura-avustukset hyödynnetään täysimääräisesti. Sponsorisopimusten uudistaminen 
käynnistetään syksyllä 2023. 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 jatketaan 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 hallituksen erikseen päätetysti tuettuna. 
 

LIITTEET Talousarvio (rahastonhoitaja laatii) 
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Kainuun pyöräilijöiden talousarvio 2023 

 

Toimintakulut  

Seuran yleiskulut   

Suomen pyöräilyn jäsenmaksu   750 € 

Triathlonliiton jäsenmaksu   750 € 

Mainos, ilmoituskulut, nettisivut  1 500 € 

Pankki ja rahoituskulut   150 € 

Vakuutukset    200 € 

Kokoukset ja illanvietot   1 000 € 

Palkitsemiset   600 € 

Juniorijaoston valmennus ja muut kulut 
1 500 € 

Maantiepyöräilyjaoston kulut   

Matkakulut    150 € 

Leiritykset    300 € 

Kuntoajo    300 € 

Maantiekilpailut   240 € 

Maastopyöräilyjaosto 500 € 

Yhteensä toimintakulut   7 940 € 

Toimintatuotot   

 Sponsonsoritulot 6 300 € 

Jäsenmaksut    3 000 € 

Avustukset    800 € 

Toimintatuotot  10 100 € 

Toimintakate 2 160 € 
 


