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KAINUUN PYÖRÄILIJÖIDEN VUOSIKOKOUS 2021 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Seuran puheenjohtaja Kari Hyvönen avasi kokouksen kello 18.10 ja toivotti seuran jäsenet 
tervetulleeksi. Hyvönen totesi jäsenistön kasvaneen mukavasti. Seurassa on tällä hetkellä 46 jäsentä. 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnä olevien jäsenten toteaminen 

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Hyvönen, sihteeriksi Mikko Lehmus ja pöytäkirjantarkastajiksi 
Ritva Keravuo ja Maija Autio. 
 
Todettiin etänä osallistuviksi seuran jäseniksi Teemu Heikkinen, Kaarlo Pääkkönen, Mika Ronkainen, 
Mikko Kejo, Aleksi Nyström, Petteri Näsänen, Miia Moilanen, Oili Alasalmi ja Tatu Heikkilä. 
 
Paikalla Kainuun Liikunnan tiloissa osallistuivat Kari Hyvönen, Tiina Sarparanta, Juha Moilanen, Harri 
Sorvari, Jari Rajala, Ritva Keravuo, Maija Autio ja Mikko Lehmus. Juha Moilanen oli leiponut tarjolle 
maukkaan kakun. 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen 6 § edellyttämällä tavalla (7 vrk ennen 
kokousta) Kainuun sanomissa 16.1.2021 sekä lähettämällä kokouskutsu jäsenistölle sähköpostilla.  
 
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. 

 
4. Esityslistan hyväksyminen 

 
Puheenjohtaja totesi, että esityslista on ollut nähtävissä seuran internet-sivuilla (ml. toimintakertomus, 
toimintasuunnitelman luonnos ja sääntöluonnos). 
 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5. Vuosikertomus 2020 
 

Sihteeri esitteli vuosikertomuksen. 22.11.2020 uudelleen käynnistyneen toiminnan johdosta toiminta 
2020 painottui seuran hallintoon.  
 
Hallituksen esityksen mukaisesti kokouksessa todettiin, ettei tilinpäätöstä, toiminnantarkastusta ja tili- 
ja vastuuvapautta ole tarpeen käsitellä 2021 vuosikokouksessa. Seuralla ei vuonna 2020 ollut 
taloudellista toimintaa, tilitapahtumia eikä se ole tehnyt muitakaan merkittäviä oikeustoimia.  
 



2 
 

 

Vuosikertomus hyväksyttiin muutoksitta. 
 
6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 sekä jäsenmaksujen suuruus 

 
Puheenjohtaja totesi, että seuran hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 11.1.2021. Puheena olevat 
asiakirjat pohjaavat seuran 22.11.2020 vuosikokouksessa hyväksyttyihin asiakirjoihin. 
 
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja kantomies talousarvion. 
 
Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen jäsenmaksuiksi 2021 oleva edellisenä vuonna hyväksytyn 
mukainen, yli 15 vuotiaan jäsenmaksu 30 €/vuosi ja alle 15 vuotiaan 20 €/vuosi. 
 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2021 hallituksen esityksen 
mukaisina.  

 
7. Seuran puheenjohtajan valinta 
 

Valittiin Kari Hyvönen yksimielisesti Kainuun Pyöräilijät ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2021. 
 
8. Hallituksen jäsenten valinta 
 

Valittiin seuran hallitukseen 6 jäsentä ja varajäsenet hallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Seuran hallitus vuodelle 2021: 
- Tiina Sarparanta, varapuheenjohtaja 
- Mikko Lehmus, sihteeri 
- Juha Moilanen, rahastonhoitaja ja kantomies 
- Maija Autio, viestintävastaava 
- Jari Rajala, juniorivastaava, varalla Aleksi Nyström 
- Ritva Keravuo, lenkki- ja harjoitusvastaava, varalla Mikko Kejo ja Jukka Kuusela 

 
Puheenjohtaja totesi, että hallituksessa noudatetaan työskentelytapaa, jossa edellä mainituilla 
varahenkilöillä ja toimintasuunnitelmassa mainituilla jaostojen vastuullisilla on osallistumis- ja 
puheoikeus hallituksen kokouksissa myös varsinaisen jäsenen läsnä ollessa.  
 
Muut vastuutehtävät todetaan toimintasuunnitelmassa tai nimetään hallituksen päätöksellä. 

 
9. Toiminnantarkastajan ja tämän varahenkilön valinta 
 

Valittiin toiminnantarkastajaksi Pasi Kärki ja varalle Pekka Huttunen vuodelle 2021. Todettiin, että 
palkkioita toiminnantarkastajille ei makseta.   

 
10. Seuran sääntöjen muuttaminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että vuosikokouskutsussa mainitusti käsitellään hallituksen valmistelemaa seuran 
sääntöjen nykyaikaistamista. Kyseessä on sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely. Voimassa olevat 
säännöt ovat vuodelta 1941. Luonnos uusista säännöistä on ollut nähtävillä seuran internet sivuilla. 
Puheenjohtaja kertoi sääntöjen muuttamisen edellyttävän käsittelyä kahdessa erillisessä seuran 
kokouksessa, joista jälkimmäisessä äänestetään ainoastaan esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä 
ja jota vastoin muu keskustelu asiasta suoritetaan ensimmäisessä kokouksessa. 

 
Sihteeri esitteli luonnoksen uusista säännöistä. Keskeisimmät muutokset muutetuissa säännöissä ovat: 
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- Seuran tarkoitukseen on lisätty tavoite edistää pyöräilyolosuhteita, turvallisuutta ja pyöräilyn 
arkihyötyjä. 

- Antidoping säännöt ja urheilun- sekä seuratoiminnan eettiset periaatteet on kirjattu sääntöihin. 
- Seurassa siirrytään kahden vuosittaisen yleisen kokouksen periaatteeseen (syys- ja kevätkokous). 

 
Sihteeri totesi, että sääntöjä päivitettäessä on huomioitu Olympiakomitean seuroille laatimat 
”mallisäännöt” sekä muutaman pyöräilyseuran säännöt taustana. 

 
Sääntöluonnoksesta ei syntynyt keskustelua. Puheenjohtaja totesi, että sääntömuutoksen 
ensimmäinen käsittely on toimitettu, sääntöluonnos jätetään lepäämään ja nyt esiteltyjen sääntöjen 
hyväksymisestä päätetään keväällä seuraavassa seuran yleisessä kokouksessa.   
 

11. Muut esille tulevat asiat 
 

Puheenjohtaja totesi esityslistalle kuuluvat sääntömääräiset asia päättyneiksi. Informatiivisina asioina 
todettiin seuraavat alla olevat asiakokonaisuudet. 
 
Seura-asujen hankinta on käynnistetty. Tavoitteena on saada uudet asut käyttöön toukokuussa. Asu on 
erillisen toimikunnan suunnittelema ja se edustaa perinteitä. Asut toimittaa Bioracer. Asut tulevat 
sovitettavaksi ja tilattavaksi erillisen ohjeistuksen mukaan helmi – maaliskuussa. Lopuksi kokousväelle 
esiteltiin luonnos asun värimallista. 
 
Puheenjohtaja totesi, että kesän toiminta suunnitellaan helmi-maaliskuussa. Kesän ”lukujärjestys” ja 
tapahtumat julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä. Puheenjohtaja kannusti jäsenistöä esittämään 
toiveita kesän toiminnasta hallituksen jäsenille. 
 
Puheenjohtaja toi esille, että seuran strategiaa valmistellaan kevään kuluessa. Tarkoituksena on kuulla 
myös jäsenistöä sopivalla tavalla. Strategia on tarkoitus viitoittaa seuran työtä pitkäjänteisesti.  
 
Lopuksi puheenjohtaja totesi, että seuran kevätkokous järjestetään 15.5.2021. Teemana ovat sääntöjen 
toinen käsittely, strategian vahvistaminen, info kesän toiminnasta ja yhteinen lenkki. 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05. 
 
 
 

 
 

   

Kari Hyvönen 
Kokouksen puheenjohtaja 

 Mikko Lehmus 
Kokouksen sihteeri 

   

   
 

Ritva Keravuo  
Pöytäkirjantarkastaja 

 Maija Autio 
Pöytäkirjantarkastaja 
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KAINUUN PYÖRÄILIJÄT RY TOIMINTA 2020 
 
 
1. Yleistä 

 
Kainuun Pyöräilijät ry:n toiminta uudelleen käynnistettiin seuran yleisellä kokouksella 22.11.2020. 
 
Uudelleen käynnistämisen yhteydessä Kainuun Pyöräilijät ry:n puheenjohtajaksi valittiin Kari Hyvönen.  
 
Seuran johtokunnaksi vuodelle 2020 valittiin: 
 Tiina Sarparanta, varapuheenjohtaja 
 Mikko Lehmus, sihteeri 
 Juha Moilanen, rahastonhoitaja ja kantomies 
 Maija Autio, viestintävastaava 
 Jari Rajala, juniorivastaava, varalla Aleksi Nyström 
 Ritva Keravuo, lenkki- ja harjoitusvastaava, varalla Mikko Kejo ja Jukka Kuusela 

Kokouksessa todettiin, että seuralla ei ole ollut toimintaa ainakaan kymmeneen vuoteen.  

2. Hallinto 
 

Kainuun Pyöräilijät ry:n hallinto uudelleen käynnistettiin vuoden 2020 kuluessa toteuttamalla seuraavat 
toimenpiteet: 
- Luotiin seuralle jäsenrekisteri.  
- Hankittiin seuralle domain ja tarpeelliset sähköpostit. 
- Toteutettiin seuran nettisivut ja luotiin sosiaalisen median kanavat Facebookiin ja Instagramiin. 
- Ilmoitettiin seuran ajantasaiset tiedot patentti- ja rekisterihallitukselle (yhdistysrekisteri). 
- Seuran hallitus kokoontui kerran. 

 
Vuoden 2020 lopussa Kainuun Pyöräilijöissä oli 42 jäsentä. 

 
3. Jaostot 
 

Jaostojen toiminta käynnistettiin seuraavin toimenpitein: 
- Cyclocross- ja maastopyörälenkkeistä ilmoitettiin eri kanavisssa ja lenkkejä pyöräiltiin vaihtelevissa 

kokoonpanoissa (maantielenkit, maastopyöräily ja kilpapyöräily jaostot). 
- Sisäpyöräharjoittelua toteutettiin yhdessä liikuntakeskus IsoHoo:n kanssa viikottain (sisäpyöräily 

jaosto). 
- Muilla jaostoilla ei ehtinyt ollut seuran toimeenpanemaa toimintaa. 

 
4. Pyöräilykulttuurin edistäminen ja yhteistoiminta 
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Kainuun Pyöräilijät ry liittyi jäseneksi Kainuun Liikuntaan ry:n. Kainuun Liikunnan kanssa käynnistettiin 
yhteistyö kainuulaisen pyöräilytapahtuman järjestämiseksi vuonna 2021. 
 
Seuran toiminnan käynnistäminen huomiointiin Kainuun Sanomissa ja YLE/Kainuussa. 
 
Seuran perustamisen yhteydessä huomioitiin yhteistoiminta Backwoods MTB:n ja Suomen ladun 
kanssa. 

 
5. Varusteet ja seuran omaisuus 
 

Seuralla ei ollut kiinteää omaisuutta sen uudelleen käynnistäessä toimintansa. Vuonna 2020 ei seuralle 
hankittu kiinteää omaisuutta. 
 
Seura-asun hankinta käynnistettiin joulukuussa 2020, tavoitteena saada uudet ajoasut käyttöön 
toukokuussa 2021.  
 
Seuran logoa etsittiin sitä löytämättä. Hallituksen keskuudessa järjestettiin haaste suunnitella seuralle 
logo. Runsaiden ehdokkaiden joukosta valittiin 4 ehdokasta, joista järjestettiin jäsenäänestys. Uusi logo 
valittiin 2021 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. 

 
6. Talous ja yhteistyökumppanit 
 

Toiminnan käynnistämisen yhteydessä todettiin, että seuralla on tili Nordeassa, jossa on 228,79€. 
(ajantasainen tiliote liitteenä). 
 
Seuran jäsenmaksuja ei kerätty vuonna 2020, eikä seuralla ollut korkotulojen lisäksi muita 
tilitapahtumia vuonna 2020. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtiin hakemus seuratuesta. 
 
Sponsorihankinta käynnistettiin 2020 kuluessa. Sponsorit tulevat näkymään seura-asuissa, sosiaalisen 
median kanavissa ja tapahtumissa. 
 
Hallitus totesi kokouksessaan 11.1.2021, ettei tilinpäätöstä, toiminnantarkastusta ja tili- ja 
vastuuvapautta käsitellä 2021 vuosikokouksessa, koska seuralla ei ole toistaiseksi ollut taloudellista 
toimintaa, tilitapahtumia eikä se ole tehnyt muitakaan merkittäviä oikeustoimia. Vuosikertomus 
katsottiin tarpeelliseksi dokumentiksi seuran 2020 toiminnasta. 

 
 
 
Seuran puheenjohtaja  Kari Hyvönen 
  
    
 
Seuran sihteeri   Mikko Lehmus 

 
 
LIITE Ajantasainen tiliote
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KAINUUN PYÖRÄILIJÖIDEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 
13. Yleistä 

 
Seuratoiminnan uudelleen käynnistämisen ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden 
tavoitteena on: 
1. Seuratoiminnan käynnistäminen kannustavassa hengessä, seuran tunnettuuden 

alueellinen lisääminen ja jäsenistön kartuttaminen.  
2. Seuran hallinnon vakiinnuttaminen ja sääntöjen nykyaikaistaminen. 
 
Kainuun Pyöräilijät ry ponnistaa vaarojen pyöräilijöitä koulivista maastoista ja perinteistään. 
 
Seuratoiminnan lähtökohtana on seuran strategia, jonka luonnos on liitteenä. Strategia 
käsitellään ja hyväksytään vuoden 2021 kuluessa. 
 

14. Toiminta ja jaostot 
 

Kainuun Pyöräilijät ry:n ydintoimintaa on viikoittainen pyöräilytoiminta, jota jaostot 
toteuttavat. Jaostojen toiminta yhteen sovitetaan maaliskuussa järjestettävässä 
koordinaatiokokouksessa kattavien harrastusmahdollisuuksien takaamiseksi ja yhteisöllisyyden 
kehittämiseksi. 
  
Toimintavuonna 2021 jaostot ovat junioritoiminta, maantielenkit, kilpapyöräily, 
maastopyöräily, sisäharjoittelu, triathlon sekä pyöräilykulttuurin edistäminen ja yhteistoiminta. 
Osana seuran toimintaa huomioidaan gravel-, sähkö- ja brevetpyöräily. 
 
Jaostot toteuttavat toimintansa mahdollisuuksien mukaan seuran arvojen ja strategian 
hengessä ja raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Keskeisiä seikkoja ovat turvallisuus ja 
positiivinen näkyvyys. 
 
Kaikki pyöräilyn ystävät ovat tervetulleita Kainuun Pyöräilijät ry:n toimintaan. 

 
- Junioritoiminta 

 
Junioreille järjestään osallistujien mukaista monipuolista pyöräilytoimintaa ja tätä tukevaa 
liikuntaa. 
 
Tavoitteena on toiminnan käynnistäminen, 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. 
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Keskeisiä arvoja ovat liikunnan riemu, itsensä voittaminen, taidot ja harrastuskaverien 
kannustaminen.  
 
Vastuuhenkilöinä Jari Rajala ja Aleksi Nyström. 
 

- Maantielenkit 
 

Seuran keskeinen toimintamuoto on, pyöräilyn luonne huomioiden, yhteisten maantielenkkien 
järjestäminen. Talvikaudella voidaan järjestää cyclocross lenkkejä. 
 
Tavoitteena on järjestää muutamia, eritasoisia maantielenkkejä viikossa. Lenkit voidaan 
toteuttaa tasoryhmissä. Pyrkimyksenä on yhteinen aloituspaikka ja -aika yhteisöllisyyden 
lisäämiseksi. 
 
Keskeisiä arvoja ovat mukaan tulon matala kynnys, kaikkien kannustaminen lajin pariin ja 
turvallisuus. 
 
Vastuuhenkilöinä Ritva Keravuo ja Juha Moilanen. 

 
- Kilpapyöräily 

 
Kilpapyöräilijöille tai edistyneille kuntoilijoille järjestään lajinomaisia ja kovia yhteisharjoituksia, 
joissa vaativat maastot ja kokeneempien pyöräilijöiden osaaminen hyödynnetään. 
 
Tavoitteena on järjestää ainakin viikkotempo- ja yksi viikoittainen kilpailunomainen harjoitus 
kesäkaudella. 
 
Toimintavuonna 2021 seura ei järjestäjä avoimia tai kansallisia kilpailuja. Seuran sisäisiä eri 
lajien harjoituskilpailuja voidaan järjestää tarpeen mukaan. 
 
Jaosto tai sen nimeämät henkilöt antavat valmennukseen liittyvää tukea halukkaille. 
 
Vastuuhenkilöinä Mikko Kejo ja Jukka Karjalainen. 
 

- Maastopyöräily 
 

Tavoitteena on pyöräilyn, vaativienkin harjoitusten, luontoliikunnan ja retkeilyn yhdistäminen 
osallistujia motivoivalla tavalla. 
 
Keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys, luonnon huomiointi ja itsensä haastaminen. 
 
Vastuuhenkilönä Jukka Kuusela ja Teemu Heikkinen. 
 

- Sisäharjoittelu 
 

Talvikaudella järjestetään mahdollisuus säännölliseen sisäharjoitteluun yhteistyössä sopivien 
paikallisten yrittäjien kanssa. Joitakin kertoja talvessa voidaan toteuttaa seuran yhteisiä 
trainerilla ajettavia ”boot camp:jä”. 
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Tavoitteena on järjestää jäsenille mahdollisuus yhteen viikoittaiseen ohjattuun ja vaativaan 
sisäpyöräilyharjoitukseen talvikaudella. Erikseen arvioidaan yhteisen fysiikkatreenin tarve ja 
mahdollisuus. 
 
Keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys ja itsensä haastaminen. 
 
Vastuuhenkilönä Tiina Sarparanta. 

 
- Triathlon 

 
Seuran triathlonharjoitusten painopiste on uinti- ja juoksuharjoituksissa. Uintiharjoituksissa 
haetaan yhteistyötä paikallisen uimaseuran kanssa. Tarpeen mukaan juoksuharjoittelua 
toteutetaan yhdessä. Pyöräilyharjoittelu toteutuu osana muuta seuran pyöräilytarjontaa. 
 
Tavoitteena on muutama yhteinen viikoittainen uintiharjoitus, juoksuharjoitukset tarpeen 
mukaan ja seuran jäsenten lajitaitojen kehittäminen.  
 
Keskeisiä arvoja ovat lajitaitojen kehittäminen, lajin harrastajien yhteen kokoaminen ja 
harrastajien mukaan houkuttelu.  
 
Vastuuhenkilönä Imke Höfling. 

 
- 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. 

 
15. Varusteet ja seuran omaisuus 
 

Seuravaatteiden suunnittelu ja hankinta käynnistetään 2021 kuluessa. Ensimmäisenä 
tavoitteena on hankkia seuralle eri lajeihin sopivat yhtenäiset ajoasut. Asujen hankinnassa 
huomioidaan perinteet, mahdolliset sponsorit ja tyylikkyys. 
 
Vuonna 2021 ei ole suunnitella hankittavaksi muuta omaisuutta pl. mahdolliset 
välttämättömät hallinnon apuvälineet varallisuuden salliessa. 
 
Ajoasujen hankinnan vastuuhenkilönä on Mikko Kejo. Kalustoasioissa tekninen konsultti on 
Kimmo Lukkari. 

 
16. Seuranta hallinto 

 
Seuran hallinto vakiinnutetaan ja saatetaan ajan tasalle. Ainakin alla olevat kokonaisuudet 
toteutetaan vuonna 2021. 
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Hallinto: 
- Luodaan jäsenrekisteri. 
- Käynnistetään jäsenmaksujen keräys. 
- Päivitetään vuodelta 1941 olevat seuran säännöt tarkoituksenmukaisiksi. 
- Toteutetaan yhdistyslain ja seuran sääntöjen mukainen hallinto. 
- Luodaan seurastrategia ohjenuoraksi tulevien vuosien toiminnalle. 
 
Seuran internet sivut: 
- Luodaan seuralle internet-sivut, johon mahdollisuuksien mukaan integroidaan 

jäsenrekisteri, postituslista yms. toiminnallisuudet. 
- Muilta osin internet sivuja käytetään tiedon jakamiseen ja vuorovaikutukseen jäsenistön 

kanssa sekä yhtenä seuran ulkoisena tunnusmerkkinä. 
- Luodaan seuralle toiminnan edellyttämät sähköpostit ja domain. 
 
Sosiaalinen media: 
- Luodaan sisäisen viestinnän ja ulkoisen näkyvyyden edellyttämät sosiaalisen median 

kanavat ja tilit. 
 

Vastuuhenkilöinä Maija Autio ja Mikko Lehmus. 
 
17. Talous ja yhteistyökumppanit 

 
Seuran taloudellista tilaa ja yhteistyösuhteita kehitetään päämäärätietoisesti. 
 
Seura-avustukset hyödynnetään täysimääräisesti. Sponsoreja pyritään hankkimaan aktiivisesti 
uudelle seuralle. 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 strategiaan ja 
arvoihin. 
 
Kainuun Pyöräilijät ry:lle sopivaa seura- ja tapahtumayhteistyötä haetaan aktiivisesti Kainuun 
alueella (esimerkiksi Kainuun liikunnan tapahtumat).  
 
Tarpeiden ja harkinnan mukaan liitytään seuroihin, järjestöihin ja yhteisöihin. 
 
Vastuuhenkilöinä Kari Hyvönen ja Tiina Sarparanta. 

 
18. Muut asiat 
 

Erikseen harkitaan seuran kaikkien lajien yhteisen kevätleirin tarve ja mahdollisuus esimerkiksi 
Iso-Syötteen vaativissa maastoissa. 
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Kainuun pyöräilijät ry, talousarvio 2021   
  Tulot Menot 
Jäsenmaksut  1500 1050 
Sponsorit 2000   
Pankkikulut   100 
Seuravaatteet 3000 3000 
Viestintä   400 
      
Yhteensä 6500 4550 
      
Yli-/alijäämä 1950   
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Kainuun Pyöräilijät 
 

T O I M I N T A S Ä Ä N N Ö T (L U O N N O S) 
 

I. Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus 
 

1 § 
 

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, nimi on: Kainuun Pyöräilijät. 
Yhdistys on perustettu 1939 ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki.  
 
Seuran nimen yhteydessä voidaan kilpailu- ja seuratoiminnassa käyttää seuraa tukeneen 
yrityksen tai tahon nimeä hallituksen päätöksellä ja kulloisienkin kilpailusääntöjen 
salliessa. 
 

2 § 
 

Seuran tarkoituksena on toimia pyöräilyn ja triathlonin edistämiseksi ja levittämiseksi 
Kainuussa: 
1) Innostuttamalla jäseniään kilpa-, kunto- ja harrastepyöräilyyn sekä triathloniin 

liittyvään liikuntaan, urheiluun ja näitä tukevaa kansalaistoimintaan.   
2) Luomalla jäsenille mahdollisuuksia harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, 

kilpa- ja huippu-urheiluun sekä näihin liittyvään yhdistystoimintaa edellytystensä ja 
harrastuneisuutensa mukaisesti hyvähenkisessä seurassa. 

3) Edistämällä pyöräilyolosuhteiden kehittymistä, turvallisuutta sekä korostamalla 
pyöräilyn arkihyötyjä. 

 
Tarkoitukseensa seura pyrkii toimeenpanemalla kunto- ja terveysliikuntatapahtumia, 
ohjaus-, harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa, näytöksiä, kilpaurheilua, tiedotus- ja 
suhdetoimintaa sekä juhlia. Seura pyrkii vaikuttamaan tarkoitustaan tukevasti liikunta-, 
urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan. 
 
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja 
sekä tehdä sponsorisopimuksia. Varoja voidaan hankkia järjestämällä huvitilaisuuksia, 
tavaran- tai rahankeräyksiä, arpajaisia ja bingotoimintaa. Seura voi omistaa toimintaansa 
varten tarpeellisista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 
 
Seura voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti 
vähäarvoista elinkeinotoimintaa. 
 

3 § 
 

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää hallitus. Seura ja seuran jäsenet 
sitoutuvat noudattamaan niiden yhdistysten ja järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura 
on. 
 
II. Seuran jäsenyys ja jäsenen oikeudet sekä velvollisuudet 
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4 § 

 
Seuran toimivaksi jäseneksi voi päästä jokainen hallituksen hyväksymä hyvämaineinen 
henkilö, suorittamalla seuran kokouksen määräämän liittymismaksun, jäsenmaksun sekä 
muut seuran kokouksen määräämät erityiset maksut. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan 
seuran ja niiden keskusjärjestöjen sekä yhdistysten päätöksiä ja sääntöjä, joihin seura 
kuuluu.  
 
Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi ottaa henkilön, joka maksaa seuran kokouksen 
vuosittain vahvistaman vuosi- tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä 
ei ole seuran kokouksissa äänestysoikeutta.  
 
Kunniajäseneksi seura voi kutsua henkilön, joka on erikoisen huomattavasti edistänyt ja 
tukenut seuran toimintaa. Kunniajäsenet hyväksyy seuran kokous hallituksen esityksestä.  
 
Liittymis- ja jäsenmaksujen, kannattajajäsenmaksun sekä muiden erityisten maksujen 
suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä maksuja ei peritä.  
 

5 § 
 

Seuran jäsen on oikeutettu edustamaan seuraa muiden edustusoikeuteen liittyvien 
edellytysten täyttyessä. Edustusoikeuden lisäksi jäsen on oikeutettu osallistumaan seuran 
toimintaan sekä kantamaan seuran edustusasua ja merkkiä.  
 
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, 
kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä, 
kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä, kansainvälisen olympiakomitean 
antidopingsäännöstöjä ja kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia 
säännöstöjä  
 
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja 
sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä. 
 

6 § 
 

Edellä mainittujen sääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraamuksena on huomautus, 
varoitus, enintään kahdenvuoden toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen 
yhdistyksestä, ellei kansallisen tai kansainvälisen lajiliiton tai voimassaolevasta 
antidopingsäännöstöstä muuta johdu.  
 
Seurasta erotaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, puheenjohtajalle tai 
ilmoituksella seuran kokouksessa. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa 
sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsenelle on kerran huomautettu 
maksamattomasta jäsenmaksusta eräpäivän jälkeen ja jäsenmaksu on kalenterivuoden 
lopussa edelleen maksamatta.  
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Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, 
toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai urheilun eettisiä periaatteita tai seuran 
vahingoittaa seuran mainetta sen toiminnassa tai sen ulkopuolella sekä mikäli jäsen 
syyllistyy dopingrikkomukseen. Hallitus päättää kurinpitotoimista ja niihin liittyvistä 
seuraamuksista. 
 
Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen 
tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla 
ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan 
maksuja. 
 
Asianosaista on ennen erottamis- ja kurinpitopäätöksen tekemistä aina kuultava, paitsi 
milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erotetulla jäsenellä on 
oikeus saattaa erottaminen ja kurinpitopäätös seuran kokouksen ratkaistavaksi valittamalla 
erottamispäätöksestä seuran hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi 
saatuaan. 
 
Dopingrikkomuksista seuran jäsenelle määrättävät seuraamukset on määrätty edellä sekä 
mainituissa antidopingsäännöstöissä. Seuran jäsen voidaan määrätä korvaamaan 
dopingrikkomuksellaan aiheuttamansa vahinko seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä 
kansainväliselle lajiliitolle. 
 
Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä 
järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen 
kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään. 
 
Seurassa noudatetaan urheilun eettisiä periaatteita. Näiden vastaista toimintaa on muun 
muassa: 

 Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen. 
 Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena 

seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella. 
 Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin. 
 Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa. 
 Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu.  
 Urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi. 
 Kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys. 
 Vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta. 
 Lainvastainen mainonta. 
 Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta 

siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus. 
 Rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella. 
 Lahjonta 

 
III. Seuran kokoukset 
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7 § 

 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammi-
maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa, kokouksen paikan ja tarkemman ajan 
määrää hallitus. 
 
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 
päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
 

8 § 
 

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 
1. Avataan kokous 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 

ääntenlaskijat 
3. Todetaan kokouksessa läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä 

toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuullisille 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
8. Päätetään kokous 

 
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Avataan kokous 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 

ääntenlaskijat 
3. Todetaan kokouksessa läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
8. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi 
9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on 

jäsenenä 
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
13. Päätetään kokous 

 
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä 
johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 
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Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran 
kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista 
jäsenistä esittää. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi 
kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun jäsenet ovat kokousta edellä olevasti esittäneet pidettäväksi. 

 
9 § 

 
Äänestyksissä, jotka koskevat muita asioita kuin seuran sääntöjen muutosta tai seuran 
purkamista, ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö tai äänten mennessä tasan 
puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Äänestykset ovat avoimia, ellei ½ läsnä olevista 
seuran jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä.  
 
Jokaisella kokoukseen mennessä jäseneksi otetulla viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä 
ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 
 
Seuran kokouksen voi järjestää tai siihen voi osallistua etäyhteyksin silloin, kun siitä on 
kokouskutsussa ilmoitettu. 
 

10 § 
 

Seuran ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten 
pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen 
tarkastajien tarkastettava. Hallitus voi määrätä jaoston tai nimeänsä erillisen toimikunnan 
tai vastaavan pitämään pöytäkirjaa kokouksistaan. Hallituksen tai jaoston pöytäkirja 
tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 
 
IV. Seuran asioiden hoitaminen 
 

11 § 
 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu 
puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet 
on erovuorossa vuosittain. Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä 
ole. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti 
sitä vaatii. 
  
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 
 

12 § 
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Hallituksen keskeiset tehtävät ovat: 

 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 
 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 
 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden vastuuhenkilöt ellei 

näitä ole toimintasuunnitelmassa valittu 
 Vastata seuran taloudesta 
 Pitää jäsenluetteloa 
 Laatia seuran tilinpäätös ja vuosikertomus 
 Laatia toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 
 Hoitaa seuran ulkoista ja sisäistä viestintää 
 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 
 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 
 Päättää tai esittää seuran toimintaan liittyvät palkitsemiset 
 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 
 Luovuttaa tarpeelliset asiakirjat toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään 

kuukautta ennen kevätkokousta 
 

Jaostot voivat päättää seuran kokouksen ja hallituksen asettamissa rajoissa sisäisestä 
toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet 
ja jaosto raportoi toiminnastaan pyydettäessä hallitukselle. 
 
Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston, 
joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat 
lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.  
 

13 § 
 

Toiminnantarkastaja toteuttaa yhdistyslaissa toiminnantarkastajalle määrätyt tehtävät ja 
jättää hallitukselle toiminnantarkastuskertomuksen 14 päivää ennen kevätkokousta.  

 
14 § 

 
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. 
 

15 § 
 

Seuran nimen merkitsevät seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi 
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

 
IV. Muita määräyksiä. 
 

14 § 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään 3/4 osan enemmistöllä 
kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

 
15 § 
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Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään 3/4 osan enemmistöllä 
kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran 
purkamisesta. 
 
Jos seura puretaan, päätetään sen viimeisessä kokouksessa seuran omaisuuden 
käyttämisestä johonkin paikkakunnan alueella liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen. 
Muilta osin seuran purkamisessa noudatetaan yhdistyslakia. 
 

16 § 
 

Muuten noudatetaan mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää. 
 


