
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 2 / 2017 – 2018 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika    Torstai 17.08.2017 klo 17.00 

Paikka   Kouvolan keilahallin kokoustilat 

 

Läsnä    

  Aarne Timonen   puheenjohtaja         2/2 

  Ari Paananen   jäsen           2/2 

          Taina Kunnasluoto    jäsen           2/2 

  Joni Oksanen                       jäsen                              2/2 

              Hannu Ahvenniemi  jäsen           2/2        

            Ari Järvinen     jäsen           1/2  

   Erja Kallinen   varajäsen          1/2 

   

Poissa    Kari Korte     jäsen           1/2 

  Nina Porvari                       jäsen                              0/2               

        Heikki Auvinen                  jäsen                              1/2 

              

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.   Talousasiat 

 

  SKL:n ennakkomaksu 2000,00 € maksettu. 

 

  PK lehdessä julkaistaan koko takasivun ilmoitus 600,00 €, josta  

              Keilahalli maksaa puolet. 
         

5.         Saapunut posti 

 

Talin keilahallilla verkostoitumistilaisuus 26.8.2017 => Joni Oksanen 

osallistuu. 

 

SKL lähetti valtakunnansarjojen halliaikataulut. 

 

 



 

 

     6.            Kilpailutoiminta 

 

Mikko Isakow alkaa Aarne Timosen kanssa vetää kilpailutoimintaa. 

 

Oksanen Open käynnistyy elokuun lopussa, finaali syyskuun lopulla. 

 

Tulosseurantaa/palvelua hoitaa jatkossa Maarit Kotola. 

 

Hallilta pitäisi saada vahvistus siitä, että Senioreiden SM-kisat pystytään 

hoitamaan. 

 

Paikallissarja ohjelmat valmiina ja vuorot varattu. 

 

7.        Juniori- ja koulutustoiminta 

 

Junnuharkat käynnistyivät ke 16.8, niihin osallistui 18 innokasta junnua. 

Syksyn aikana joka viikolle on oma teema. 

 

Kauden aikana järjestetään partiolaisille omia kisoja. 

 

Pohdittiin, miten saataisiin lisää koululaisia harrastuksen pariin. Pyritään 

hyödyntämään enemmän keilamattoa lajin markkinoinnissa. 

Kutsutaan opettajia uudelleen palaveriin. 

 

Ari Järvinen poistui klo 18.14 

 

9.         Muut asiat 

 

Hannu Ahvenniemi oli tehnyt lisää korjausehdotuksia liiton uusiksi säännöiksi. 

Niistä tuli paljon keskustelua ja muutosehdotuksia. Hannu Ahvenniemi lupasi 

tehdä muutokset seuraavaan kokoukseen. 

Lopullisesti uudet sääntömuutokset käsitellään/hyväksytään lokakuun 

tilikokouksessa.  

 

Kirsti Kiri-Linden oli tehnyt esityksen hänen keskiarvonsa alennuksesta. Hän 

on ollut pitkään keilaamatta, johon esitys pohjautui. 

Johtokunta keskusteli asiasta ja päätyi siihen, että jos hän toimittaa 

lääkärintodistuksen, niin silloin voimme ottaa asian käsittelyyn. 

Tämä ei missään nimessä tarkoita epäluottamusta Kirstiä kohtaan, vaan 

jatkossa, jos esityksiä tulee lisää muiltakin, niin silloin tämä käytäntö on 

tasapuolinen kaikille.  

 

Keskustelimme siitä, että onko Ulpu Kaikko esteellinen toiminnantarkastajan 

roolissa Keilahallin omistajana. 

 

Senioreiden SM-kisan kisa-aineisto on jätettävä 31.08.2017 mennessä 

Keilaajalehteen. 

 

 



 

 

  10.      Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 28.09.2017 klo 17.00 

           

                11.         Kokouksen päättäminen 

           

             Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53     

 

 

 

             Aarne Timonen                                      Taina Kunnasluoto     

             puheenjohtaja                                         sihteeri 
 


