
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja  / 2016 – 2017 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika    Torstai 16.02.2017 klo 17.00 

Paikka   Kouvolan keilahallin kokoustilat 

 

Läsnä    

  Ari Paananen                       jäsen                           6/7 

          Taina Kunnasluoto    jäsen           5/7 

  Nina Porvari                        jäsen                            6/7 

            Heikki Auvinen                  jäsen                          7/7 

  Reino Saastamoinen            jäsen                             6/7  

      Joni Oksanen                       jäsen                           5/7                                                    

            Toni Sorvo     jäsen          6/7                       

  Mikko Isakow    jäsen          5/7 

    

Poissa Aarne Timonen                    puheenjohtaja              6/7           

              

 

1.       Kokouksen avaus 

 

           Kouvolan keilailuliiton varapuheenjohtaja Ari Paananen 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 7 705,10 €. 

 

5.         Saapunut posti 

 

SKL:n liittovaltuuston kevätkokouksen kutsu halukkuudesta järjestää kokous 

Kouvolassa. Katsottiin, että siitä tulisi liian suuri kustannus ruokailujen ym. 

vuoksi. Ei järjestetä. 

 

Anjalan nuorisokeskuksen kummijoukkue avustushakemus. Keskusteltiin 

asiasta ja koettiin, että tässä tapauksessa haetaan nimenomaan joukkuetta. 

Keilailu ei ole varsinainen joukkuelaji, kuten jalkapallo, jääkiekko, pesäpallo 

ym. Päätettiin ettei haeta. 

 



 

 

 

 

Vuoden 2019 SM-kisojen anomusten hakemisesta oli tullut muistutus. 

Kouvolan keilailuliitto panostaa resurssit vuoden 2018 senioreiden SM-kisojen 

järjestämiseen. 2019 kisojen järjestäminen sattuisi liian pian näiden kisojen 

jälkeen, joten päätettiin, ettei haeta. 

 

Tulevia koulutuksia: 

Tervetuloa liikuttajaksi 20.2 Kouvolassa, jaettu seuroille 

 

Liikuntaa kaikille-työpaja koulutus 9.3 Kouvolassa, jaettu seuroille 

 

Urheilulääketieteen ilta 16.3 Kouvolassa, jaettu seuroille 

 

SKL:n kouluttajien päivä 19.2 Helsingissä.  

Koulutus on ohjelmaltaan todella kiinnostava. Olimme kaikki sitä mieltä, että 

siihen kannattaisi osallistua jollakin kokoonpanolla. Jos tähän koulutukseen 

saadaan meiltä lähtijöitä, niin liitto maksaa matkakulut. Nina selvittää ketkä 

mahdollisesti lähtisivät. 

 

Kilpailutoiminta 

 

Senioreiden SM-kisojen palavereita on järjestetty 3. Alustavasti kisat 

alkaisivat 22.1.2018, joko 6 vk 10 radalla tai 7 vk 8 radalla, jolloin yksi 

ratapari olisi varalla. 

Ennakkoilmoittautuminen alkaisi alustavasti marraskuussa 2017. 

Mietinnässä on mitä oheistuotteita mahdollisesti kisojen yhteydessä 

myytäisiin, sekä järjestetäänkö arpajaisia ym. 

Kilpailujulisteesta keskusteltiin ja päädyttiin siihen, että olisiko syytä ottaa 

mainostoimisto suunnitteluun mukaan. 

Hyvissä ajoin varmistettava, että valvojia kisan aikana on riittävästi saatavana. 

Jonkinlainen esikilpailu olisi hyvä järjestää Joulun tienoissa. 

Varmistettava tulospalvelun toimivuus sekä henkilökunnan koulutus. 

Kilpailun johtajan pesti olisi vapaana haettavaksi. 

Kilpailumaksuksi ehdotettiin alustavasti 44,00 €. 

Miten ottelulistoihin hankitaan mainokset. 

Olisiko syytä olla samaan tapaan pallojen huoltopöydät kuin oli 

Hämeenlinnassa 2017. 

Nämä kaikki asiat jäivät pohdintaan tulevia kokouksia ajatellen. 

 

Järjestetään 2017 ensimmäisen lappukisan perään toinen lappukisa ennen 

kaatoputkea. 

 

Kaatoputki alkaa 27.2. 

 

Junnujen SM-kisat Turussa => Roni Huovila Ja Rami Mukkula osallistuvat. 

 

 

 



 

 

 

7.        Juniori- ja koulutustoiminta. 

 

Lasten ja nuorten avoimien ovien päivä järjestettäisiin 25.3 klo 10-14. 

Tarkoitettu alle 18 v. ja SKL maksaa kustannukset. Joni on tehnyt 

ilmoitusjulisteen. 

Ilmoitus lehteen 19.3? 

 

Keilakoululaisille olisi tarkoitus hankkia harjoituspaidat, joiden hankintaan 

liitto osallistuu osittain. 

 

8.         Muut asiat 

 

Liitolle voitaisiin perustaa Facebook sivut, joilla voitaisiin ilmoitella kaikkia 

ajankohtaisia asioita. Ylläpitäjinä olisivat Joni Oksanen ja Taina Kunnasluoto. 

 

Liiton paitojen hankinta on vielä avoinna, Mikko Isakow selvittelee. 

 

Liiton vanha logo on jo aikansa elänyt => mietittiin kuka päivittäisi sen => 

ehdotettiin KSAMKista jotakin graafikko opiskelijaa.  

 

  9.      Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 23.3.2017 klo 17.00            

           

               10.         Kokouksen päättäminen 

           

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10              

 

 

 

             Ari Paananen                                      Taina Kunnasluoto     

             varapuheenjohtaja                              sihteeri 

 
 

 


