
KaPon Yu jaoksen kokous 3/2018 

Aika 12.12. 2018 kello 18.30 

Paikka: Ravintola Ismet Karkkila 

Paikalla: Merja (pj), Sari, Jenni, Hasse, Arto H. ja Mika (sihteeri) 

Asialista 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.40.  

2. Kokouksen työjärjestys 

Noudatetaan etukäteen luotua työjärjestystä  

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään. Pöytäkirjassa lähinnä syksyn ja taloven maksut 

sekä joulujuhlan valmistelua. Käytiin läpi joulujuhlan onnistumista. Ilmoittautuneita oli yli 

140 joista paikalle tuli lopulta noin 130. Joulujuhlat tuotti puuromaksun ja arpajaisten 

muodossa 522 euroa. Paikan vuokra oli 320 euroa keittiön kanssa. Tarjoilut maksoivat 330 €. 

Joulupukki maksoi 50 euroa ja astiat ja lusikat 130 euroa. Astioita ja lusikoita olisi lopulta 

ollutkin ehkä riittävästi, mutta niistäkin olisi pitänyt maksaa erikseen joka tapauksessa. 

Pääseura on varannut pikkujoulujen viettoon vuosittain summan jolla katetaan tappio.  Ensi 

vuoden ajankohta on vielä varaamatta. Mika on yhteydessä Kimmoon ja ehdottaa että he 

varaavat itse Pohjanpirtin.  

4. Talven ryhmät ja tilanne 

Kaikista ryhmistä on nimilistat ja vanhempien sähköpostit. Lisenssin hankkimista varten 

tarvitaan lisäksi urheilijan syntymäaika, huoltajan nimi ja puhelinnumero. Askolla on Hassen 

mukaan jo olemassa lomake, johon otetaan netin kautta ilmoittautumiset. Lomakkeesta on 

hyvä tarkastaa että lisenssin ostoa varten tulee riittävät tiedot. Lisäksi lomakkeessa pitää olla 

hyväksynnät sille, että harjoitusryhmään kuuluminen tarkoittaa automaattisesti liittymistä 

seuran jäseneksi ja harjoitusmaksun suorittamista. Yli 14 vuotiaille tulee ilmoittaa, ettei 

lisenssiin (jonka seura ostaa) kuulu enää mitään vakuutusta ja että vakuutuksen voi lisenssin 

hankkimisen jälkeen kukin hankkia itse SUL:n kumppanilta tai jostakin muualta. Lisäksi 

pyydetään lupa normaalisti kuvaamiseen. 

5. Talven maksut 

Talven maksuista on lähtenyt vasta leirityksessä olevien kuukausimaksut. Junnuryhmän 

nimet ja sähköpostit on lisäksi toimitettu Tiinalle laskuttamista varten. Tämän ryhmän 

kanssa on kiirehditty, jotta voisimme hankkia lisenssit hyvissä ajoin ennen kisakauden alkua. 

Muut ryhmät odottavat lomakkeiden tietoja laskutusta varten. Laskutus näiden osalta jää 

uuden jaoksen vastuulle. 

6. Kapon velvoitteet 2019 kilpailujen osalta  

Uudyn junnuhallit pidetään 26.1. Liikuntamyllyssä. Jokaisella kilpailijoita lähettävällä seuralla 

on velvollisuus ottaa oma osansa toimitsijavelvoitteista kisojen järjestämiseksi. Halutut 

toimitsijatehtävät tulee ilmoittaa Maisa Gråstenille 31.12. mennessä. Kaikki kenttälajit on 

varattu isoimmille seuroille. Jäljellä on kuitenkin vielä erilaisia yksittäisiä tehtäviä. Uusi jaos 

vastaa tästä.  

SM maastoihin on luvattu kerätä noin 8 hengen toimitsijaporukka. Alustavasti kisoihin ovat 

lupautuneet Mika, Hasse, Arto H., Joni ja Asko. Janasta on toivottu, että toimitsijoita 

saataisiin 2 päiväksi mutta vähimmillään SM kisapäivänä. Tehtävistä neuvotellaan 

lähempänä kisoja. Mika toimii yhteyshenkilönä Janakkalaan päin järjestelyistä.   



7. Yu:n käteiskassa  

Käteiskassan rahat on tilitetty seuran tilille. Kassassa jäljellä 100 euroa. Merja toimittaa 

kassan kirjapidon Hasselle toimitettavaksi eteenpäin Virvalle. Hasse ilmoittaa samassa 

yhteydessä kassan arvon 31.12.2018 (eli sen 100 Euroa). Merja toimittaa kassan Hasselle. 

Kirjataan seuraavassa hallituksen kokouksessa uusi haltija kassalle. 

8. Yu:n asusteet 

Merja on tehnyt jo inventaarion asusteista. Asusteiden arvo on 2381 €. Hasse toimittaa 

inventaarion Virvalle. Merja on yhteydessä Askoon ja kysyy kenelle toimittaa asusteet. 

Asusteita voisi yrittää jakaa kausituotteina ja myydä alennuksella jotta isosta määrästä 

päästäisiin eroon.  

9. Päivämääriä uudelle jaokselle 

Tammikuu 

Kaupungin avustukset haettava viimeistään 6.1. 2019 

Kaupungin ostopalvelut haettava viimeistään 18.1. 2019 kello 15 mennessä 

Virallisten piirin myöntämien kisojen hakeminen 31.1. mennessä kilpailukalenterin kautta 

(Mika voi olla tässä mukana jos uusi jaos niin toivoo. Minimissään pitäkää Mika tietoisena, 

koska hän on päättämässä kilpailuista Uudyn hallituksessa.) 

Tapahtumien tiedot Palveluhakemistoon 31.1. mennessä 

Maaliskuu 

Ulkotilojen varaukset maaliskuun puoliväliin mennessä sähköisesti 

Huhtikuu 

Toimintakertomus (puheenjohtaja ohjeistaa aikataulun osalta) 

Ilmoittautumiset kesäkausi ja harjoitusmaksuista päättäminen 

Toukokuu 

Sisätilojen varaukset toukokuun puoliväliin mennessä sähköisesti 

Seurakisojen ilmoittaminen Kilpailukalenteriin ja materiaalitilaukset 1.3.-15.5. välillä SUL:lta 

Värisilmämaastojen ilmoitukset FB:ssä, lehdessä ja nettisivuilla (jos pidetään toukokuussa) 

Kesäkuu 

Värisilmäkisojen ilmoitukset FB:ssä, lehdessä ja nettisivuilla (jos pidetään kesäkuussa) 

Elokuu 

Värisilmämaastojen ilmoitukset FB:ssä, lehdessä ja nettisivuilla (jos pidetään elokuussa) 

Kaupunginmestaruuskisojen ilmoitukset ja ennakkojuttu lehdessä/lehdissä 

Syyskuu 

Ilmoittautumiset talvikausi ja harjoitusmaksuista päättäminen 

Marraskuu 

Budjetti ja toimintasuunnitelma (puheenjohtaja ohjeistaa aikataulun osalta) 

Pikkujoulujen järjestelyvastuu parillisina vuosina 

10. Evästyksiä uudelle jaokselle 

Junnuleiri on muutettu 9-15 vuotiaiden nuorisoleiriksi 2019. Kevään leiri pidetään 

Pajulahdessa toukokuun lopussa. Tähän kannattaa kannustaa osallistumaan.  

Uudy yrittää saada Seuracupiin pienempiäkin seuroja osallistumaan 2019 aikana alentamalla 

osanottomaksua. Tämä voisi olla nuoremmille urheilijoille iso elämys.  

Urheilijat pitää saada kilpailemaan. Tähän täytyy saada luonnollisesti vanhemmat mukaan. 

Paras olisi jos ryhmät saataisiin osallistumaan yhdessä kilpailuihin. Seuran kannalta 

ensisijaiset kisat on tietysti PM kisat.  

Toimisto sähköposti on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Tämän kautta saadaan 

yleisurheiluaiheisia viestejä säilytettyä yhdessä paikassa, ja sitä voi käyttää useampi henkilö 

yhtä aikaa, joskin yhdellä pitää olla velvollisuus seurata sitä.  



Nimenhuuto olisi hyvä ottaa taas käyttöön.  

Kaikki vanhan jaoksen ihmiset (ViViin muuttava Merja mukaan lukien) auttavat mielellään 

uutta jaosta asioiden selvittelyssä ja toiminnassa.  

11. Muut asiat 

Mika laittaa sopimusurheilijoille 2019 sopimukset allekirjoitettaviksi. Ei muutoksia 2018 

sopimukseen. 

Sari toimittaa Ilarille toimisto@karkkilanpojat.com sähköpostin linkin ja salasanan. Postien 

seuranta siirtyy Ilarille 14.12. lähtien. Sari lähettää vielä viestin joulutauosta 

Liikuntaleikkikoulu ja Yleisurheilukoulu ryhmille. Mika on laittanut viestiä jo joulutauon 

alkamisesta Junnuryhmälle (viimeinen harjoitus 20.12.).  

Mika myöntää Ilarille FB sivuille sisällöntuottajan statuksen 

Jenni toimittaa kuvan Jukasta. Mika julkaisee seurasiirron FB.ssä kun SUL on virallisesti 

hyväksynyt siirrot (kokous 15.12.)  

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30. 

 


