
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 9 / 2017 – 2018 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika    Torstai 07.06.2018 klo 17.00 

Paikka   Kouvolan keilahallin kokoustilat 

 

Läsnä    

  Aarne Timonen   puheenjohtaja         9/9 

  Ari Paananen   jäsen           9/9 

          Taina Kunnasluoto    jäsen           8/9 

  Joni Oksanen                       jäsen                              7/9 

              Hannu Ahvenniemi  jäsen           9/9        

            Heikki Auvinen    jäsen           8/9  

   Nina Porvari   jäsen                   5/9 

  Kari Korte    jäsen           7/9 

  Ari Järvinen    jäsen           6/9   

              

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 

 

Rahaa tilillä n. 1 000,00 € + tulossa Kymi-100 säätiöltä 1 000,00 €, Kouvolan 

kaupungilta n. 3 800,00 € ja päätöstä odotellaan Opetus-ja kulttuuriministeriöltä. 
     

5.         Saapunut posti 

 

Kymi-100 säätiön päätös => järjestetään elokuussa ”Elämyspäivä”, saatu raha 

(1 000,00 €) tarkoitettu junnujen ratamaksuihin. Rahaa voidaan käyttää 

ratamaksuihin pitkin vuotta, niin kauan kuin sitä riittää. 

 

Kutsu SKL:n sihteeri Arja Lehden eläkeläksiäisiin. Ei osallistuta paikan päällä, 

mutta lahjoitetaan 100,00 €. 

 

Tietosuojauudistusinfo. Sihteeri ja puheenjohtaja hoitavat asian. 

 

 



 

Kouvolaan avattu uusi ”Säpäkkätalo” Savonkatu 23. Puheenjohtaja ja Joni 

Oksanen käyvät tutustumassa, olisiko siellä meille jotakin käyttöä. 

 

Lääkäritalo Mehiläisen tapaturmainfo. 

 

Keilaseura GTX:n ilmoitus seuran toiminnan ja tilien lopettamisesta 

31.05.2018 

 

     6.        Kilpailutoiminta 

 

Kesäkisa menossa kahta puolta Juhannussulkua kahdessa erillisessä jaksossa 

1. ja 2. jakso. Todettiin, että 2. jaksossa on vähän kilpailuvuoroja. Kisaa voi 

tosin kisata myös kilpailuvuorojen ulkopuolella, kunhan pari löytyy. 

 

Syksyllä järjestettäisiin K-Rauta Open? 

 

Keväälle 2019 on jo sovittu Kankaro kisa.  

 

       7.        Juniori- ja koulutustoiminta 

 

Nuorisokeskus Anjalan ryhmäytyspäivä 9.6 peruuntui vähäisen osanoton 

vuoksi. 

 

Junioritoiminta on kesätauolla. 

 

Syksyllä syksyn ensimmäinen peruskurssi + mahdollinen jatkokurssi. 

 

8.         Muut asiat 

 

  Joni Oksasen työsopimus loppuu kesä-heinäkuun vaihteessa. Hän lähtee  

  koko syksyksi Norjaan vaihto-oppilaaksi. 

 

  Opetus-ja kulttuuriministeriölle tehty kauden 2016-2017 avustuksista tilitys. 

 

Jatkaisivatko partiolaiset mahdollisesti omaa kilpailutoimintaa ja 

osallistuisivat omalla joukkueella mahdollisesti 2. paikallissarjaan. 

 

Kotkan keilailuliiton kisahaaste ei onnistunut, emme saaneet porukkaa kasaan. 

 

Nykyinen sihteeri Taina Kunnasluoto jättää hallituksen ja sihteerin toimen 

kesä-heinäkuun vaihteessa työkiireiden vuoksi.  

 

9.           Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous on järjestäytymiskokous, joka pidetään 09.08.2018 klo 17.00,  

           

                10.         Kokouksen päättäminen 

           

             Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00     

 



 

 

             Aarne Timonen                                      Taina Kunnasluoto     

             puheenjohtaja                                         sihteeri 
 


