
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 4 / 2017 – 2018 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika    Torstai 26.10.2017 klo 17.00 

Paikka   Kouvolan keilahallin kokoustilat 

 

Läsnä    

  Aarne Timonen   puheenjohtaja         4/4 

  Ari Paananen   jäsen           4/4 

          Taina Kunnasluoto    jäsen           3/4 

  Joni Oksanen                       jäsen                              3/4 

              Hannu Ahvenniemi  jäsen           4/4        

            Heikki Auvinen    jäsen           3/4  

   Nina Porvari   jäsen                   1/4 

  Kari Korte    jäsen           2/4 

  Seppo Kunnasluoto  varajäsen                       2/4 

   

Poissa    Ari Järvinen     jäsen           2/4 

   

              

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.   Talousasiat 

 

  Pankkiasiat on siirretty uudelle rahastonhoitaja Kari Kortteelle. 

 

Rahaa tilillä n. 4 400,00 €. Jäsenmaksu laskut on lähetetty seuroille.  

 

Liittomylly maksut on maksettu, sekä paikallissarja maksut laskutettu. 
         

5.         Saapunut posti 

 

Kutsu seurafoorumiin Kouvola talolle 16.11.2017. Päätettiin, että siihen  

osallistuu puheenjohtaja ja sihteeri. 

 

 



 

 

Nuorisokeskus Anjala lähetti majoitustarjouksen Senioreiden SM-kisaan 

liittyen. Koettiin, että paikka on turhan kaukana varsinaisesta kilpailupaikasta.  

 

Kouvolan keilailuliitto on tehnyt sopimuksen hotellikiintiöstä Kouvolan 

Vaakunan kanssa. 

 

Kymlin tuleva hallituksen kokous, jossa olisi voinut ehdottaa uusiksi jäseniksi. 

Halukkuutta ei löytynyt, eli emme ehdota omaa ehdokasta. 

 

     6.            Tilikokousasiat 

 

Puheenjohtaja esitteli viime kauden toimintakertomuksen, sekä Vetreiden 

toimintakertomuksen. 

 

Tilintarkastaja Seppo Kämäräinen oli tarkastanut tilinpäätöskertomuksen ja  

antanut hyväksynnän. 

 

Kouvolan keilailuliiton uudet säännöt olivat tarkasteltavana. Päätettiin, että 

niiden hyväksyminen siirretään kevätkokoukseen 2018. Siihen asti odotetaan 

mahdollisia lisäehdotuksia. 

 

7.        Kilpailutoiminta 

 

Keilaajilta on tullut toive, että Kouvolassa järjestettäisiin ”kunnon” kisoja. 

Tämä siksi, että pääsisi harjoittelemaan kisatilanteita ennen SM-kisaa. 

 

Kouvola Openin tilanne on avoinna, kuka järjestää? Keskusteltiin siitä, että 

järjestäisikö liitto kisan? 

    

       8.        Junioritoiminta 

 

   Junnuharkoissa keskiviikkoisin on ollut mukavasti osallistujia n. 20. 

   Ajatus olisi jatkossa se, että junnut jaettaisiin kolmeen ryhmään, aloittelijat, 

kesitaso ja edistyneet. Näin voitaisiin laatia ohjelmaa eri ryhmille 

kohdennetusti. 

 

Uusi peruskurssi alkaa 22.11, neljänä viikkona. 

Ilmoitukset hallin seinälle, sekä nettiin. 

 

Ikävä kyllä vaikuttaa siltä, että KoskiGolf vetäytyy perheliikunta ohjelmasta. 

 

9.         Muut asiat 

 

Hannu Ahvenniemi esitti ehdotuksen, että Kouvolan keilailuliiton nettisivuille 

voisi seurat linkittää seurojen omia sivuja. Asiaa luvattiin selvittää. 

 

Niko Oksaselle järjestetään mediatilaisuus keilahallilla 01.11.2017, liittyen 

Nikon tuleviin Meksikon ja Las Vegasin kisoihin. 

 



 

 

Samassa tilaisuudessa Nikolle luovutetaan 500,00 € stipendi matkakassaan. 

 

Puheenjohtaja esitteli, mallikappaleet uusiksi liiton ja junnujen paidoiksi. 

Sovittiin, että junnuille hankitaan siniset paidat ja aikuisille mustat paidat.  

Junnujen paita on 26,00 € ja aikuisten paita 30,00 €  

 

  10.      Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 27.11.2017 klo 17.00 

           

                11.         Kokouksen päättäminen 

           

             Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17     

 

 

 

             Aarne Timonen                                      Taina Kunnasluoto     

             puheenjohtaja                                         sihteeri 
 


