
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 10 / 2016 – 2017 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika    Tiistai 23.05.2017 klo 17.00 

Paikka   Kouvolan keilahallin kokoustilat 

 

Läsnä    

  Aarne Timonen   puheenjohtaja  9/10 

Ari Paananen                       jäsen                           9/10 

          Taina Kunnasluoto    jäsen           8/10 

  Nina Porvari                        jäsen                            8/10 

            Heikki Auvinen                  jäsen                          10/10 

  Joni Oksanen                       jäsen                           8/10                                                    

            Toni Sorvo     jäsen          9/10                       

  Mikko Isakow    jäsen          8/10    

   Reino Saastamoinen            jäsen                             8/10           

              

 

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 1067,85 €. Tulossa avustuksia n.16 000,00 €. 

 

5.         Saapunut posti 

 

SKL kyseli halukkuutta ottaa valtakunnansarjapelejä Kouvolaan. Sovimme, 

että ilmoitamme halukkuudesta seuraaviin peleihin: 

Veteraanit, mestaruussarja ja 1.sarja 

Seniorit, 1.sarja ja 2.sarja 

Miehet, 4.sarja 

Naiset, 2.sarja 

 

 

 

 



 

 

Mahdollisuus hakea alle 16 v. urheilijalle Roope Tonteri stipendiä, liittyen 

Menestystä Kouvolassa tapahtumaan. Ehdotettiin Roni Huovilaa ja jos Roni 

saa stipendin, niin silloin liitto luovuttaa saman suuruisen stipendin Rami 

Mukkulalle menestyksekkäästä kaudesta. 

 

     6.            Kilpailutoiminta 

 

Ensi kauden kilpailurunko alkaa olla valmis. 

 

Hallilla alkoi Jätski/Limu kesäkisa, joka kestää 22.5-26.8 asti, finaali pelataan 

27.8. Kilpailu on kaikille avoin, myös rekisteröitymättömille. Kisaan on jo 

saatu sen verran sponsoreita, ettei kisasta tule tappiota. 

Kisaan on valittu helppo olosuhde. 

 

Ensi kauden kilpailurungon varsinaisiin kisoihin järjestetään täytekisoja. 

 

Paikallissarja finaalit on pelattu. 

 

Ensi syksynä mahdollisesti järjestettäisiin koululaisille, partiolaisille sekä 

junnuille oma paikallissarja. 

 

Senioreiden SM-kisojen järjestelyt etenevät. 

 

7.        Juniori- ja koulutustoiminta. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä tuli avustushakemukseemme päätös, eli 

saimme avustusta 11 000,00 € 

 

Toimikunnan kokouksesta tuli viesti, että liitto tarvitsisi lisää junnuohjaajia. 

Aiemmin ohjaajia oli paikalla 2, joka on koettu liian pieneksi määräksi, pitäisi 

olla vähintään 3 ohjaajaa, jotta kaikkia pystyttäisiin opastamaan. 

Antero Rautiainen selvittää milloin Juha Viberg pystyisi järjestämään 

ohjaajakoulutuksen ja keitä sinne mahdollisesti menisivät. 

Kustannus olisi n. 300 €. 

 

Puheenjohtaja oli ottanut yhteyttä Kouvolan kaupungin nuorisopuoleen, ja 

kysynyt mahdollisuutta, jos he tulisivat kouluttamaan ohjaajia, siitä mitä 

kasvatuksellisia asioita tulisi ottaa huomioon. 

 

Ennen syyskauden alkua ohjaajille olisi yksi oma harjoituskerta. 

 

Joni Oksanen kertoi kuluneesta kaudesta, suorituksia oli n.800, joista n. 75 % 

oli poikien ja n. 25 % tyttöjen suorituksia. 

 

Uusi kausi alkaa koulujen alun aikoihin. 

 

 

 

 



 

 

Uutena otettaisiin ns. klinikkarata harjoitustunnilla. Eli siihen voitaisiin ottaa 

1-2 junnua n. 10 min. yksilöopastukseen tarvittaessa. 

 

Avoimien ovien päivä oli menestys => syksyllä uudestaan. 

 

8.         Muut asiat 

 

SKL pyysi liitolta seuraavaan kesäkuun Keilaaja lehteen liiton 

junnutoiminnasta koko sivun juttua. Puheenjohtaja ja sihteeri toimittaa 

aineiston mainostoimisto Hoopille, joka tekee jutun. 

Sama mainostoimisto tekisi myös heinäkuun lopulla liiton toiminnasta 

historiikin. 

 

Keilahallilla on supistetut aukioloajat kesällä, 29.5-22.6 ma kiinni, ti-to klo 12-

18 ja pe-la klo 15-22. Alustavasti juhannuksesta kaksi viikkoa kokonaan 

kiinni. 

 

Keilahallilla on ollut henkilökunnan ja omistajien kanssa erimielisyyksiä. Jotta 

tällaiset jatkossa vältettäisiin, niin puheenjohtaja ehdotti, että liitolta olisi yksi 

edustaja ilman äänivaltaa keilahallin kokouksissa ja päinvastoin liiton 

kokouksissa yksi keilahallin edustaja ilman äänivaltaa. Ehdotusta pidettiin 

hyvänä. 

 

Mikko Isakow esitteli liiton uuden sääntöehdotuksen, joka hyväksyttiin. 

 

Toni Sorvo jätti kirjallisen eroanomuksen johtokunnasta. 

 

Liiton logo tullaan uusimaan, puheenjohtaja selvittelee asiaa. 

 

Mikko Isakow pyytää liiton ja junnujen paidoista tarjouksen kahdelta 

paikalliselta ja yhdeltä ulkopuoliselta toimittajalta. Junnujen paitoihin (30 kpl) 

on tarkoitus hankkia sponsoreita. 

 

  9.      Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 15.06.2017 klo 17.00, jonka jälkeen sääntömääräinen 

vaalikokous alkaen klo 18.          

           

               10.         Kokouksen päättäminen 

           

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15              

 

 

 

             Aarne Timon                                      Taina Kunnasluoto     

             puheenjohtaja                                     sihteeri 
 

 


