
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 4 / 2016 – 2017 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika    Torstai 27.10.2016 klo 17.00 

Paikka   Kouvolan keilahallin kokoustilat 

 

Läsnä   Aarne Timonen                    puheenjohtaja              4/4 

          Taina Kunnasluoto    jäsen           2/4 

            Heikki Auvinen                  jäsen                          4/4 

  Joni Oksanen                       jäsen                           3/4                                                    

            Toni Sorvo     jäsen          4/4               

             Juhani Puhakka             varajäsen                     2/4  

  Harri Turtiainen   varajäsen   1/4         

 

Poissa  Nina Porvari                        jäsen                            3/4 

          Ari Paananen                       jäsen                           3/4 

  Mikko Isakow    jäsen          3/4              

             Reino Saastamoinen            jäsen                             3/4 

 

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 14 191,00 €. 

 

  Jäsenmaksut SKL:lle ja paikallissarjamaksut on maksettu. 

 

5.         Saapunut posti 

 

             Liittohallituksen kokous kutsu. Liitot voivat ehdottaa hallitukselle oman  

  ehdokkaan jäseneksi. Ehdotus pitää tehdä 11.11.2016 mennessä. Päätettiin 

  ehdottaa Aarne Timosta. 

 

  Seuroille olosuhdekysely Kouvolan kaupungilta. 

 

 



 

 

  Seuraverkkotuen 2017 hakua varten oli tullut ennakkoinfoa.             

 

6.         Tilikokousasiat 

 

  Puheenjohtaja esitteli edellisen kauden toiminta- ja tilintarkastuskertomukset, 

  sekä pääkirjan, taseen ja tuloslaskelman.  

 

7.  Kilpailutoiminta 

 

  Käytiin läpi Kouvola Open kilpailun valmistelu kokouksen muistio. 

 

  K-Rauta Open kilpailu sujui hyvin. 

 

  Joulukuussa järjestettäisiin mahdollisesti kinkkukisa. 

 

  Liittomyllykisojen joukkueet ovat kasassa.              

 

8.        Juniori- ja koulutustoiminta. 

 

Puheenjohtaja ehdotti, että Teresa Taskinen jatkaisi kouluttautumistaan ja 

mahdollisesti jossakin vaiheessa ottaisi vastuun junioritoiminnan vetämisestä. 

Kommentteja tuli siitä, että hän on tällä hetkellä vielä liian nuori vastuu 

vetäjäksi, ja asia jäi vielä kesken ja myöhemmin esille otettavaksi. 

 

Junioritoiminnassa ei ole tällä hetkellä mitään sääntöjä mitä vastaavan 

ohjaajan toimenkuvaan ja velvollisuuksiin kuuluu. Siksi sellaiset pitäisi 

pikimmiten laatia.  

Myös toiminnan avoimessa sisäisessä tiedottamisessa mm. johtokunnan 

suuntaan on toivomisen varaa. 

 

Yleisesti mielipiteenä oli, että ohjaajia pitää pikaisesti kouluttaa lisää. 

 

Osallistumme Kotkan Junnu kisaan, johon liitto kustantaa kuljetuksen. 

 

Kouvolan keilailuliitto on mukana SKL:n keilamatto kokeilussa 9 muun  

keilailuliiton kanssa. Tällä hetkellä keilamatto kiertää Kouvolan kyläkouluissa 

välituntiliikunta kokeilussa. Matto on aina 2 viikkoa/per koulu. 

Koulut ovat myös esittäneet halukkuutensa ostaa mattoja. Maton hinta on 

n.500,00 €. Asiaa selvitellään. 

  

9.         Muut asiat 

 

             Kouvolan keilahallilla tulosten kerääminen takkuaa, etenkin silloin kun  

  hallin hallimestari on poissa. Siihen pyritään löytämään ratkaisu hallin kanssa. 

 

  Imatralle järjestetään Hyvä seura työnantajan koulutus 9.11.2016. 

  Koettiin ettei siihen ole liitolla tarvetta, ei osallistuta. 

 

 



             

             

 

10.       Seuraava kokous 

 

           Seuraava kokous pidetään 24.11.2016 klo 17.00. Kokouspaikka Kouvolan 

           keilahallin kokoustilat.            

           

               11.         Kokouksen päättäminen 

           

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58              

 

 

 

             Aarne Timonen                                   Taina Kunnasluoto     

             puheenjohtaja                                      sihteeri 

 
 

 


