
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 6 / 2016 – 2017 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika    Torstai 12.01.2017 klo 17.00 

Paikka   Kouvolan keilahallin kokoustilat 

 

Läsnä   Aarne Timonen                    puheenjohtaja              6/6 

  Ari Paananen                       jäsen                           5/6 

          Taina Kunnasluoto    jäsen           4/6 

  Nina Porvari                        jäsen                            5/6 

            Heikki Auvinen                  jäsen                          6/6 

  Reino Saastamoinen            jäsen                             5/6  

      Joni Oksanen                       jäsen                           4/6                                                    

            Toni Sorvo     jäsen          5/6                       

  Mikko Isakow    jäsen          4/6              

              

 

1.       Kokouksen avaus 

 

           Kouvolan keilailuliiton puheenjohtaja Aarne Timonen avasi kokouksen 

           ja toivotti johtokunnan jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.  

           

                2.        Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3.         Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

            Käytiin läpi edellisen johtokunnan kokouksen pöytäkirja. 

           Pöytäkirjat oli lähetetty myös sähköpostilla johtokunnan jäsenille. 

            

4.         Talous 

 

  Liiton tilin saldo on 11 114,49 €. 

 

5.         Saapunut posti 

 

KKI-tukihakemuksen päätös => kielteinen. Sovittiin, että tehdään tämän 

vuoden puolella uusi hakemus. 

 

Kouvolan kaupungin työpaja kysely, sihteeri täyttää. 

 

6.  Kilpailutoiminta 

 

Kaatoputki kilpailun ajankohta on vielä avoinna, alustavasti suunniteltu 

maaliskuulle. 

 

 



 

 

 

Helmikuussa järjestetään kaikille avoin 3 x 3 sarjaa kisattava ”Junnukisa”.  

Kisaan voi osallistua rekisteröityneet ja ei rekisteröityneet keilaajat. 

Liitto kustantaa palkinnot, arvio summasta on 400-500 € 

 

Loppukeväästä järjestetään 8 sarjan liiton mestaruuskilpailu. 

 

Tampereella järjestetään veteraanien turnaus, Kouvolasta osallistuu Nuppi ja 

Misterit 4 miehisin joukkuein. 

 

Kouvolassa kisataan 5 kaupungin naistenottelu, johon liitto maksaa ruokailun 

ja palkinnot. 

 

Paikallissarjat pyörivät hyvin. Ensi kaudelle mietittiin sen uudistumista, esim. 

eri firmoille omat sarjat. 

 

Pohdittiin firmaliigan ”henkiin herättämisestä” 

 

Rataolosuhteet on mitattu viime syksynä, siitä pöytäkirja edelleen puuttuu. 

 

Kouvola Openin rataolosuhteista tuli paljon kilpailijoilta negatiivista 

palautetta. 

 

Senioreiden SM-kisojen järjestelytoimikunta kokoontunut tähän mennessä 

kaksi kertaa. 

 

Pyydetään kisojen tulospalvelusta tarjous keilahallilta. 

 

Puheenjohtaja ehdotti kilpailutoimikunnan organisaation muutosta siten, että  

se jaettaisiin rahoituksesta ja toiminnasta vastaavaan osioon. Ehdotusta 

kannatettiin. 

 

Käytössä tulisi olla selkeä kilpailukalenteri, jolloin jos joku seura haluaa 

järjestää kisan, niin ”tyhjät” välit olisivat kalenterista nähtävissä. 

 

Mietinnässä oli myös, miten saataisiin kilpailujen suoritusmääriin lisäystä, 

asia jäi pohdintaan. 

 

7.        Juniori- ja koulutustoiminta. 

 

Helmikuussa järjestetään päivän kestävä keilailun peruskurssi, jonka 

ohjaajaksi on lupautunut Jarmo Ahokas. Hän veloittaa siitä 250 €+alv. 24 %. 

 

Liki koko vuoden kestävä Koululaisten ja opiskelijoiden luokkienväliset 

Let’s Bowl keilakilpailut 2017 alkavat tammikuussa.   

 

Junnutreeneille on teemoitettu ohjelmat toukokuulle 2017 asti. 

 

 



 

 

8.         Muut asiat 

 

Ikäväksemme Toni Sorvo ilmoitti jättävänsä eroanomuksen johtokunnasta  

kevään aikana. 

 

Liiton vanhat paidat alkavat olla jo tiensä päässä, joten sovittiin siitä, että   

liitolle hankitaan uudet paidat, joista pyydetään tarjouksia.  

Sponsoriksi pyydetään Kouvolan kaupunkia. 

Mikko Isakow tekee kokoluettelon olemassa olevista paidoista.           

 

  9.      Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 16.02.2016 klo 17.00            

           

               10.         Kokouksen päättäminen 

           

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.54              

 

 

 

             Aarne Timonen                                   Taina Kunnasluoto     

             puheenjohtaja                                      sihteeri 

 
 

 


