
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 3 / 2016 – 2017 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika   Torstai 26.09.2016 klo 17.00 

Paika  Kouvolan keilahallin kokoustilat 

 

Läsnä  Aarne Timonen                   puheenjohtaja             3/3 

            Nina Porvari                       jäsen                           3/3 

            Heikki Auvinen                  jäsen                           3/3             

            Ari Paananen                      jäsen                           3/3                                              

            Toni Sorvo    jäsen         3/3 

            Mikko Isakow   jäsen         3/3    

            Juhani Puhakka            varajäsen                    1/3          

 

Poissa Taina Kunnasluoto   jäsen          1/3 

         Joni Oksanen                      jäsen                            2/3 

            Reino Saastamoinen           jäsen                            3/3 

 

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 järjestäytymiskokouksen pöytäkirja. 

           Pöytäkirjat oli lähetetty myös sähköpostilla johtokunnan jäsenille. 

            

4.        Talous. 

 

 Liiton tilin saldo on 11124,74 €. 

 

 Keskusteltiin Kesäkaadot kisan tuloksesta -826€. Syitä huonoon tulokseen   

 mietittiin. Yhtenä syynä pidettiin sitä, ettei halli pyynnöistä huolimatta 

 järjestänyt syksyn osiossa pelieriä. 

 

 Liitolta lähtenyt seuroille SKL:n ja KKL:n jäsenmaksut. 

 

5.        Saapunut posti 

 

            Kutsu SKL:n liittohallituksen kokoukseen kiersi luettavana.  

 

 

 



 

 

 

 

            Käytiin keskustelua SKL:n seurasiirtojen jäykkyydestä. Aihe nousi 

            keskusteluun Nicolas Niemen kesken kauden tehdyn seurasiirron vaikeuden  

            takia. 

 

            Kutsu Tampereelle SKL:n liittokokoukseen 22.10. Halukkaita kyseltiin- 

            halukkaita ei löytynyt. 

 

            Kutsu urheilulääketieteen iltaan 20.10. Kouvola talolle. 

 

            Valtakunnan sarjojen turnausjohtajan säännöt kiersivät luettavana. 

 

6.        Kilpailutoiminta 

 

            K-Rauta Open käynnissä. Kouvolan suoritusten vähyyttä ihmeteltiin. 

 

            Kouvola Open tulossa. Suunnitteilla erikoiseriä, joilla houkuttavuutta yritetään 

            lisätä saamalla paikkakunnalle huippupelaajia ja siten myös katsojia halliin.  

            AS:n panosta mainonnassa ja huippujen kutsumisessa pidettiin tärkeänä. 

 

            Mikko Isakow saapui paikalle. 

 

            Liittomyllyihin (veteraanit, naisveteraanit, naiset, miehet ja juniorit) yritetään 

            saada Kouvolasta joukkueet. 

 

            SM-liigan rata-olosuhteista käytiin keskustelua, kun aikaisempina vuosina koko 

            kauden olosuhteet on ilmoitettu ennen kauden alkua.  

            Tänä vuonna olosuhteet ilmoitetaan muutamaa viikkoa ennen pelikierrosta ja 

            olosuhteista vastaa yhdessä joukkueessa oleva pelaaja.  

            SKL:n aiotaan tehdä kysely asiasta. 

 

            Käytiin keskustelua Junnu Openista. Viime vuonna meni pahasti miinukselle 

            suoritusten vähyyden takia. Mietittiin missä muodossa kilpailu kannattaisi pitää 

            ja miten saataisiin Kouvolan omat juniorit osallistumaan kisaan (viime vuonna 

            kouvolalaisilta neljä suoritusta).  

 

7.       Juniori- ja koulutustoiminta. 

 

                            Junnumäärät vähentyneet.   

                            Harjoitukset nykyään samaan aikaan aloittelijoilla ja edistyneillä. 

 

                  Kouluihin infoa keilamaton kanssa.  

                  Aarne ja Joni järjestävät opettajille infon asiaan liittyen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.        Muut asiat: 

 

            Kuusankosken keilahalli pyytänyt Antero Rautiaista peruskurssin vetäjäksi 

            hallille.   

            Tehty sopimus Kuusankosken liiton kanssa kustannuksista, jos KKL:n ohjaajia 

            käytetään. 

 

            BC- keilaseuran lopettaminen hyväksyttiin kokouksessa. Kirjallinen ilmoitus 

            liittoon tehtävä ennen 1.10.2016 

 

            Senioreiden SM-kisa valmistelut alkavat kokouksella 6.10. klo 17            

 

9.        Seuraava kokous 

 

          Seuraava kokous pidetään 27.10.2016 klo 17.00. Kokouspaikka Kouvolan 

          keilahallin kokoustilat. 

 

          Kokouksen jälkeen klo 18 sääntömääräinen tilikokous. 

           

               10.        Kokouksen päättäminen 

           

           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50              

 

 

 

            Aarne Timonen                                   Taina Kunnasluoto     

            puheenjohtaja                                      sihteeri 

 
 

 


