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KAINUUN PYÖRÄILIJÖIDEN VUOSIKOKOUS 2020
1. Kokouksen avaus
Mikko Lehmus avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen tavoitteeksi Lehmus
totesi Kainuun pyöräilijät ry:n toiminnan uudelleen käynnistäminen.
Kokouksen osallistujat ovat liitteessä 1.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Hyvönen, sihteeriksi Mikko Lehmus ja
pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänteenlaskijoiksi Ritva Keravuo ja Kimmo Lukkari.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kari Hyvönen totesi, että kokouskutsu on ollut seuran sääntöjen 6 § edellyttämällä tavalla KotiKajaani-lehdessä 11.11.2020.
Aikaisemmin seuran jäseninä olleista henkilöistä oli paikalla Osmo Tiikkainen ja Mikko Kejo.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Kari Hyvönen esitteli kokouksen esityslista, joka hyväksyttiin.
5. Kainuun Pyöräilijöiden toiminta menneinä vuosina
Mikko Kejo kertoi seuran aikaisemmasta toiminnasta. Edellisen kerran toiminta oli aktiivista 1990luvun alussa. Toiminta on hiipunut niin, että viimeiseen 15 vuoteen toiminta on ollut vähäistä tai
olematonta. Osmo Tiikkainen kertoi tulleensa mukaan seuratoimintaan 1986. 1990-luvun alussa
mukaan tuli junioreja, jolloin toiminta vilkastui. Tero Hämeenaho ja Mikko Heiniö olivat seuran
menestyjiä 1990-luvun kuluessa.
Todettiin, että ainakaan kymmeneen vuoteen seurassa ei ole ollut aktiivista toimintaa. Kainuun
Pyöräilijät ry ei ole pitänyt vuosikokouksia, laatinut toimintasuunnitelmaa eikä toimintakertomusta
edellä mainittuna aikana.
Kainuun Pyöräilijät ry:lla on Nordeassa tili, jolla rahaa on 228,79€. Vuodelle 2020 kohdistuvia
menoja on vain lehti-ilmoitus vuosikokouksesta, 29,82€.
Kari Hyvönen totesi seuran voimassa olevien sääntöjen olevan vuodelta 1941. Seura on merkitty
yhdistysrekisteriin.
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Asiakohdasta viisi ei syntynyt muuta keskustelua. Todettiin, että Kainuun Pyöräilijät ry:n toiminta
voidaan uudelleen käynnistää.
6. Läsnäolijoiden hyväksyminen Kainuun pyöräilijät ry:n jäseniksi
Kokouksen jatkamiseksi todettiin tarve ottaa halukkaat kokouksen osallistujat Kainuun pyöräilijät
ry:n jäseniksi. Kirjattiin halukkaat jäsenluetteloon, joka on liitteenä 2. Liitteelle kirjatut jäsenet
viedään jäsenrekisteriin sen valmistuttua.
Päätettiin aloittaa jäsenmaksujen periminen vuonna 2021.
Asiakohdasta ei käyty muuta keskustelua.
7. Toimintasuunnitelma, talousarvio vuodelle 2020 ja 2021 sekä jäsenmaksujen suuruus
Mikko Lehmus esitteli toimintasuunnitelman.
Osmo Tiikkainen toi esille, että osana viikkotempoja kannattaa järjestää piirinmestaruuskilpailut
tempoajossa. Asia jätettiin valittavan hallituksen pohdittavaksi. Lisäksi keskusteltiin muun muassa
rata-ajoista. Todettiin, että asiakokonaisuus kuuluu ao. jaoston vastuulle.
Juha Moilanen esitteli talousarvion. Maija Autio muistutti Kainuun Liikunnan ja OKM:n kautta
haettavista tuista. Keskustelun perusteella todettiin, että hallitus hoitaa mainittujen tukien
hakemisen.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma on liitteenä 3 ja
talousarvio on liitteenä 4.
Kari Hyvönen totesi tilapäisen valiokunnan esityksen jäsenmaksuiksi. Jäsenmaksu yli 15 vuotiailta
esitettiin 30 €/vuosi ja jäsenmaksu alle 15 vuotiailta 20 €/vuosi. Keskusteltiin perhejäsenyydestä
vaihtoehtona, mutta todettiin, että harrastavia junioreja voidaan tukea myös muilla tavoin.
Päätettiin, että seuran jäsenmaksu vuonna 2021 on yli 15 vuotiailta 30 €/vuosi ja alle 15 vuotiailta
20 €/vuosi.
8. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi vuosille 2020 ja 2021 esitettiin Kari Hyvöstä, joka hyväksyttiin tehtävään
yksimielisesti. Hyvönen kiitti kokousta luottamuksesta.
9. Hallituksen jäsenten valinta
Kari Hyvönen esitteli tilapäisen valiokunnan esityksen seuran hallitukseksi. Seuran hallitukseen
esitettiin valittavaksi seuraavat henkilöt vuosille 2020 ja 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
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Puheenjohtaja totesi pitävänsä tarkoituksenmukaisena, että hallituksen varahenkilöillä on
osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa myös varsinaisen jäsenen läsnä ollessa.
Muut vastuutehtävät todetaan toimintasuunnitelmassa tai nimetään hallituksen päätöksellä.
Seuran hallitus nimettiin ylläolevasti.
10. Toiminnantarkastajan ja tämän varahenkilön valinta
Tilapäisen valiokunnan esitys toiminnantarkastajiksi oli Pasi Kärki ja varalla Pekka Huttunen.
Tehtävään hyväksyttiin Pasi Kärki ja varalla Pekka Huttunen.
11. Muut esille tulevat asiat
Kari Hyvönen informoi kokousväkeä vuoden 2021 vuosikokouksesta tammikuun lopulla, jolloin
käsitellään vuosikokous asiat ja mahdolliset hallituksen valmistelemat sääntöjen muutokset.
Hyvönen totesi, että toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan palataan toimivan hallituksen
järjestäydyttyä.
12. Kokouksen päättäminen
Kari Hyvönen päätti kokouksen kello 18:38.
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VUOSIKOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT:
Osmo Tiikkainen
Tiina Sarparanta
Mikko Kejo
Kimmo Lukkari
Ritva Keravuo
Juha Moilanen
Kari Hyvönen
Aleksi Nyström
Teemu Heikkinen
Mikko Lehmus
Miia Moilanen
Laura Suutari
Tatu Heikkilä
Juha Elfving
Pasi Kärki
Jari Rajala
Peter Sticker
Pekka Saari
Jukka Karjalainen
Mikko Alakärppä
Imke Höffling
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KAINUUN PYÖRÄILIJÖIDEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 - 2021
1. Yleistä
Seuratoiminnan uudelleen käynnistämisen ensimmäisen 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 lopulliset vuoden 2021 kuluessa.
2. 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.
3. 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.
Keskeisiä arvoja ovat liikunnan riemu, itsensä voittaminen, taidot ja harrastuskaverien
kannustaminen.
Vastuuhenkilöinä Jari Rajala ja Aleksi Nyström.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Sisäharjoittelu
Talvikaudella järjestetään mahdollisuus säännölliseen sisäharjoitteluun yhteistyössä sopivien
paikallisten yrittäjien kanssa. Joitakin kertoja talvessa voidaan toteuttaa seuran yhteisiä
trainerilla ajettavia ”boot camp:jä”.
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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Seuranta hallinto
Seuran hallinto käynnistetään uudelleen ja saatetaan ajan tasalle. Ainakin alla olevat
kokonaisuudet toteutetaan vuonna 2021.
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.
12. 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 sekä Tour de Kainuu).
Tarpeiden ja harkinnan mukaan liitytään seuroihin, järjestöihin ja yhteisöihin.
Vastuuhenkilöinä Kari Hyvönen ja Tiina Sarparanta.
13. Muut asiat
Erikseen harkitaan seuran kaikkien lajien yhteisen kevätleirin tarve ja mahdollisuus esimerkiksi
Iso-Syötteen vaativissa maastoissa.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Kainuun pyöräilijät ry, talousarvio 2020
Jäsenmaksut
Sponsorit
Pankkikulut
Seuravaatteet
Viestintä

Tulot
Menot
1500
1050
2000
100
3000
3000
400

Yhteensä

6500

Yli-/alijäämä

1950

4550

