
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 6 / 2017 – 2018 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika    Torstai 11.01.2018 klo 17.00 

Paikka   Ravintola Angela 

 

Läsnä    

  Aarne Timonen   puheenjohtaja         6/6 

  Ari Paananen   jäsen           6/6 

          Taina Kunnasluoto    jäsen           5/6 

  Joni Oksanen                       jäsen                              5/6 

              Hannu Ahvenniemi  jäsen           6/6        

            Heikki Auvinen    jäsen           5/6  

   Nina Porvari   jäsen                   3/6 

  Kari Korte    jäsen           4/6 

  Ari Järvinen    jäsen                    4/6 

   

              

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 

 

  Edellisen kauden tulos + 20608,09 ja – 29203,00 

 

Rahaa tilillä n. 2 500,00 € 

 

Käsiteltiin Niko Oksasen mitalikahvien tulot ja menot. Ylijäämä 963,60 €,  

raha jää keilailuliiton tilille. Liitto päättää miten raha käytetään.  

 

Ruokatauko 17.35-17.52  
         

5.         Saapunut posti 

 

SM-2020 kisat haettavissa => asia jätettiin hautumaan seuraavaan kokoukseen. 

 

 



 

 

Kymenlaakson urheilugaala, ehdotettiin Niko Oksasta vuoden nuori urheilija  

palkittavaksi. 

 

Koululaisten ja opiskelijoiden luokkien väliset Let´s Bowl keilakilpailu =>  

Infotaan keilahallia. 

 

Veteraanien SM-kisa kutsu. 

 

Veteraanien valtakunnallinen joukkueturnauskutsu. 

 

Kouvolan kaupungilta Niina Soisalolta vinkkejä ja yhteystietoja 

tiedottamiseen. 

 

OP-tuki yhteistyökumppanihaku vuodelle 2018, hakemus tehty. 

 

Nuorten ja maahanmuuttajien keilailuvuoro ja -ohjaus. Sovittiin, että 

keillä on Junnujen ohjaajavuoro samana päivänä, menisi sitä ennen ohjaamaan  

tämänkin vuoron. 

 

Hannu Ahvenniemen seuroille laaditut vero-ohjeet. 

 

     6.        Kilpailutoiminta 

 

Ensi vuoden kilpailujen runkokalenteri hahmottumassa. 

 

Keilaseura Jytky oli vaatinut ns. ”tappiotakuuta” jos järjestäisivät kisan,  

liitto ei hyväksynyt vaatimusta. 

 

17.01 järjestetään liiton toimesta Senioreiden SM-kisan valvojille koulutus. 

 

Taiston Taksi oli veloittanut kisamatkasta Riihimäelle 1000,00 € sekä 

Lappeenrantaan 400,00 €. Veloituksia pidettiin kohtuuttomina, joten 

kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Ari Järvinen neuvottelee hinnoista jatkossa 

etukäteen. 

 

       7.        Juniori- ja koulutustoiminta 

 

   Järjestetään heti Senioreiden SM-kisojen jälkeen uusi peruskurssi, alkaen 7.3 

   neljänä keskiviikkona. 

   Keväällä mahdollisesti jatkokurssi. 

 

   Huhtikuussa pidettäisiin jälleen toivottu avoimien ovien päivä. 

 

Joni Oksanen oli laatinut Junnuharkkojen ohjelman ja teemat, sekä 

ohjaajavuorot. 

 

Junnuharkat jatkuvat keskiviikkoisin klo 17-18. 

 

 



 

Veteraaneille olisi suunnitelmissa ohjausta ryhmissä. 

 

Järjestettäisiin kevään aikana kurssi, jossa aiheina olisivat radanluku => 

palloluento=> ratojen luku harjoittelu => eri rataolosuhteet 

 

8.         Muut asiat 

 

Keilahallin taustaseinä tullaan uusimaan, keilahalli oli kysynyt ottaisiko liitto 

osaa sen kustannuksiin ja haluaako liitto siihen oman paikan.  

Ja haluaisiko liitto siihen liiton + seurojen tiedot esille.  

 

Joni Oksanen menee Talin keilahallille verkostoitumistilaisuuteen 13.12.2017. 

 

  10.      Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 08.03.2018 klo 17.00 

           

                11.         Kokouksen päättäminen 

           

             Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56     

 

 

 

             Aarne Timonen                                      Taina Kunnasluoto     

             puheenjohtaja                                         sihteeri 
 


