
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 8 / 2016 – 2017 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika    Torstai 23.03.2017 klo 17.00 

Paikka   Kouvolan keilahallin kokoustilat 

 

Läsnä    

  Aarne Timonen   puheenjohtaja  7/8 

Ari Paananen                       jäsen                           7/8 

          Taina Kunnasluoto    jäsen           6/8 

  Nina Porvari                        jäsen                            7/8 

            Heikki Auvinen                  jäsen                          8/8 

  Juhani Puhakka   varajäsen   2/8  

      Joni Oksanen                       jäsen                           6/8                                                    

            Toni Sorvo     jäsen          7/8                       

  Mikko Isakow    jäsen          6/8 

    

Poissa Reino Saastamoinen            jäsen                             6/8           

              

 

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 5454,28 € => Keilahallin avointen suoritusten jälkeen 

     6519,28 €. 

 

5.         Saapunut posti 

 

Uudet lämmittely säännöt. Eu pelitavalla joko 5 min. tai 6 heittoa. Am 

pelitavalla joko 10 min. tai 4 heittoa kummallakin radalla. Tapa on ilmoitettava 

kilpailuilmoituksessa. 

 

Ensilisenssi uudistuu, jonka tarkoitus on tehdä kynnys rekisteröitymisestä 

mahdollisimman matalaksi. 

 



 

 

SKL:ltä tuli kysely halukkuudesta ostaa keilamattoja. Halukkuus tulisi 

ilmoittaa 31.3 mennessä. Todettiin että päivämäärään mennessä emme ehdi 

selvittää tarvetta. Katsotaan asiaa myöhemmin. 

Asian tiimoilta olisi tarkoitus kutsua Kouvolan kaupungin liikunnan opettajat 

palaveriin lähiaikoina. 

 

Kutsu koulutustilaisuuteen Anjalan Nuorisokeskukseen. Katsottiin ettemme 

ole oikea kohderyhmä. Emme osallistu. 

 

     6.            Kilpailutoiminta 

 

Kaatoputki parhaillaan menossa. 

 

Todettiin, että seurojen halukkuus järjestää kilpailuja on vähentynyt. Syynä 

tähän on oletettavasti kisojen liian suuret ratamaksut. 

 

Lappukisa kaksi viikkoa Kaatoputken jälkeen. Samaan aikaan järjestettäisiin 

myös Minijunnujen mestaruuskisa (3 + 3 sarjaa). Erät olisivat keskiviikkoisin 

tai sitten liiton mestaruuskisan aikaan (Joni hoitaa). 

 

Lappukisan jälkeen tulisi liiton mestaruuskisa (yksi suoritus). 6 sarjaa eu 

pelitavalla. Naiset pelaavat B-ryhmässä (tasoitus 8 pistettä). Pelata voi myös 2 

ja 4 hengen joukkueissa. Joukkueet on ennen suorituksia nimettävä.  

Kisa pidettäisiin samaan aikaan meneillään olevan erikoiskilpailun yhteydessä. 

Kilpailumaksun suuruus on vielä vähän auki. Kilpailuaika on 3 viikkoa. 

Liiton mestaruuskilpailun palkinnot olisivat seuraavat 1. 100,00 €, 2. 70,00 € 

ja 3. 50,00 €. 

Erikoiskilpailun 1. palkinto olisi 1700,00 €? 

Aarne, Mikko ja Toni suunnittelevat erikoiskilpailun. 

 

Seuraavana tulisi kesäkisa. 

 

Juuso Tiainen oli ollut hallilla pitämässä koulutusta ja huomauttanut 

keilahallille siitä, että hallin radanhoitokone jättää kalvon radalle. 

 

Senioreiden SM-kisojen järjestelyt etenevät. Keijo Ylönen on pyydetty 

mukaan sponsoreiden hankintaan. 

 

7.        Juniori- ja koulutustoiminta. 

 

Todettiin että johtokunnassa pitäisi olla yksi junioritoimikunnan jäsen. 

 

Kai Korteelta pyydetty tarjous koulutuksesta. 

 

Minna Kaarlampi oli tehnyt kolme luonnosta uudesta mahdollisesta liiton 

logosta. Valitsimme niistä yhden. 

 

Keväällä pidettäisiin vielä yksi peruskurssi ja syksyllä jatkokurssi. 

 



 

 

Koulutusta kehitettäisiin siten, että osallistuja maksaa ratamaksun ja liitto 

kouluttajan.  

Heitettiin ajatus ilmaan, että Niko ja Joni Oksanen osallistuisivat jollakin tapaa 

koulutukseen. Miten, se jäi pohdintaan. 
  

8.         Muut asiat 

 

1.4 järjestetään avoimet ovet tilaisuus keilahallilla, siitä on lehti-ilmoitus 

Kouvolan sanomissa 26.3. 

 

Ulpu Kaikon ja Keijo Ylösen perustama säätiö nuorille keilaajille.  

Kunhan säätiön pelisäännöt ovat selvät, niin päätämme millä summalla liitto 

osallistuu. 

 

Huolta oli keilailun kisapukeutumissääntöjen lipsumisesta. Keilataan 

kauluksettomassa paidassa ja verryttelyhousuissa. 

 

Liiton sihteeri tekee suurimman työpanoksen liiton asioiden hyväksi, joten 

puheenjohtaja esitti palkkiohinnastoon sihteerille vuosittaista 600,00 € 

korvausta. Asia hyväksyttiin. 

 

Eroilmoituksen johtokunnasta jättivät sekä sihteeri Taina Kunnasluoto sekä 

rahastonhoitaja Nina Porvari henkilökohtaisista syistä. 

 

5.4 klo 17.30 sivistys- ja urheilusäätiön kokous. Esitettiin, että 

varapuheenjohtaja Ari Paananen osallistuisi siihen. 

 

  9.      Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 20.4.2017 klo 17.00            

           

               10.         Kokouksen päättäminen 

           

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34              

 

 

 

             Aarne Timon                                      Taina Kunnasluoto     

             puheenjohtaja                                     sihteeri 

 
 

 


