
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 1 / 2017 – 2018 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika    Torstai 27.07.2017 klo 17.00 

Paikka   Kouvolan keilahallin kokoustilat 

 

Läsnä    

  Aarne Timonen   puheenjohtaja         1/1 

  Ari Paananen   jäsen           1/1 

          Taina Kunnasluoto    jäsen           1/1 

  Joni Oksanen                       jäsen                              1/1                                       

            Kari Korte     jäsen           1/1  

  Hannu Ahvenniemi  jäsen           1/1   

   Seppo Kunnasluoto  varajäsen          1/1 

   

Poissa 

  Nina Porvari                       jäsen                               0/1 

  Ari Järvinen     jäsen            0/1             

        Heikki Auvinen                  jäsen                               0/1 

              

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.  

Sihteeri tarkistaa pöytäkirjan kohdan 8. 

  

4.   Järjestäytymisasiat kaudelle 2017-2018 

 

  Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Ari Paanasta. Ehdotus hyväksyttiin  

yksimielisesti. 

 

Sihteeriksi ehdotettiin Taina Kunnasluotoa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Rahastonhoitajaksi ehdotettiin Kari Kortetta. Muita ehdokkaita ei löytynyt. 

Kari Korte lupasi harkita asiaa. Asia selviää seuraavassa kokouksessa 17.8. 

 

Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Mikko Isakow valitsee toimikunnan 

jäsenet ja kutsuu koolle. 

 



 

 

Nuoriso- ja koulutus toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kari Korte. 

 

Tiedotustoiminnan hoidetaan seuraavasti: 

Aarne Timonen, tulostiedotus 

Joni Oksanen, netti ja facebook sivujen ylläpito 

Taina Kunnasluoto, muu tiedotus ja facebook ylläpito 

 

Piirikokous edustus => kilpailutoimikunta valitsee edustajat 

 

Sivistys- ja urheilutalosäätiön edustus => tähän asti edustanut Aarne Timonen, 

sovittiin että voi osallistua joku muukin. 

 

Valtakunnan sarjapelien hoitaja => Maarit Kotola 

 

Liittomylly- ym. edustusjoukkueiden valinta => kilpailutoimikunta valitsee 

edustajat. 
           

5.         Talous 

 

  Liiton tilin saldo on n. 16 400,00 €. 

 

6.         Saapunut posti 

 

Kouvolan ydinkeskusta ry oli lähettänyt kutsun Taiteiden yö tapahtumaan. 

Sihteeri selvittää miten voitaisiin osallistua. 

 

Kymli oli lähettänyt syksyn koulutuksista viestin. Siinä oli paljon erilaisia  

koulutuksia. Sihteeri lähettää sen eteenpäin kaikille johtokunnan jäsenille. 

 

Joni Oksanen oli lähettänyt esityksen juniori toiminnan suunnitelmasta.  

Sihteeri lähettää sen eteenpäin johtokunnan jäsenille. Sihteeri kysyy tarjouksen 

lehti-ilmoituksesta la 12.8 Kouvolan sanomiin. 

 

Puheenjohtaja oli saanut tarjouksen Markku Lintulalta lehtisestä Kouvolan 

keilailuliitosta jonkin julkaisun väliin. Johtokunta piti sitä liian kalliina.  

 

     7.            Kilpailutoiminta 

 

Kesäkisa käynnissä. Kauden ensimmäinen varsinainen kisa olisi ”Oksanen” 

kisa, joka käynnistyisi syyskuussa. 

 

8.        Tulospalvelut, erikoiskilpailut SKL, paikallisarjat ym. 

 

Syksyllä alkavaan paikallissarjaan kolmen ryhmän sijaan kaksi ryhmää. 

 

9.         Muut asiat 

 

Karri Vilenius haluaisi mennä valmennuskoulutukseen. Sovittiin, että jos liitto 

 



 

 

maksaa osallistumismaksun, niin silloin, jos hän menee liiton ulkopuolisille  

ryhmille pitämään koulutuksia hän maksaa niistä liitolle, kunnes 

osallistumismaksu on kuitattu. 

 

Hannu Ahvenniemi kommentoi ehdotusta uusiksi liiton säännöiksi. 

Puheenjohtaja kommentoi siihen, että niihin voi tehdä muutosehdotuksia  

seuraavaan tilikokoukseen asti. 

 

  10.      Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 17.08.2017 klo 17.00 

           

                11.         Kokouksen päättäminen 

           

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.23     

 

 

 

             Aarne Timonen                                      Taina Kunnasluoto     

             puheenjohtaja                                         sihteeri 
 


