
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 5 / 2017 – 2018 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika    Torstai 27.11.2017 klo 17.00 

Paikka   Kouvolan keilahallin kokoustilat 

 

Läsnä    

  Aarne Timonen   puheenjohtaja         5/5 

  Ari Paananen   jäsen           5/5 

          Taina Kunnasluoto    jäsen           4/5 

  Joni Oksanen                       jäsen                              4/5 

              Hannu Ahvenniemi  jäsen           5/5        

            Heikki Auvinen    jäsen           4/5  

   Nina Porvari   jäsen                   2/5 

  Kari Korte    jäsen           3/5 

  Ari Järvinen    jäsen                    3/5 

   

   

              

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. 5 000,00 €. Laskut maksettu. PB seuralta tulossa rahaa 500,00 €. 

  Keilailuliiton mainos ”karuselli” rahaa tulossa sekä jäsenmaksuja. 

 

  Tässä yhteydessä keskusteltiin, miten rahan keruuta tehostettaisiin, jotta saataisiin 

  seurat järjestämään ahkerammin kilpailuja. 
         

5.         Saapunut posti 

 

Kymenlaakson urheilugaala => ehdotuksia urheilijapalkinnon saajiksi. 

Päätimme, että ehdotamme Niko Oksasta vuoden 2017 nuoreksi urheilijaksi. 

 

Kutsu Firma SM-kisoihin Tampereelle. 

 



 

 

Tampereella valmentajien koulutuspäivä 16.12.2017. Ainakin Kari Korte  

meiltä osallistuu tilaisuuteen. 

 

Osuuspankin ”pahoittelukirje” virheellisestä informaatiosta. 

 

SKL:n Sami Järvilän viesti siitä, että Kouvolan keilahallin ratojen mittaukset 

ovat ajan tasalla tulevaa Senioreiden SM kisaa varten.  

 

KymLin Tommi Lehtisen viesti siitä, että seuratukien haku on jälleen alkanut. 

Päätimme, että puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tekevät hakemuksen. 

 

     6.        Kilpailutoiminta 

 

Kilpailutoimikunta oli tehnyt päätöksen, että valitaan yksi naisjäsen 

toimikuntaan. Valituksi tuli Nina Porvari. 

 

Seurahaaste kilpailu menossa, jossa osanotto ollut valitettavan vähäinen. 

 

Nuppi järjestää seuraavan perinteisen Jouni Kaikko Memorial kilpailun, joka 

alkaisi 14.12. Kilpailutoimikunta hyväksyi Nupin ehdotuksen. 

 

Muita kisoja ei ole tällä hetkellä näköpiirissä Senioreiden SM-kisan lisäksi. 

 

Tiedustelua olisiko Jytkyllä tai Ponnella halukkuutta kisojen järjestämiseen. 

  

       7.        Juniori- ja koulutustoiminta 

 

   Junnuharkoissa keskiviikkoisin on ollut edelleenkin mukavasti osallistujia  

n. 20. 

Syyskauden päättäjäiset ja pikkujoulu järjestetään 13.12. klo 17. 

 

Ensi kauden suunnittelu alkaa piakkoin. 

 

Oksaset ja Ari Järvinen olivat palaveeranneet keilaajille järjestettävästä 

kurssista. Aiheena olisi pallon ja radan luku. 

 

8.         Muut asiat 

 

Ehdotettiin Senioreiden SM-kisaan ennakkotilattavaksi nimikoituja paitoja 

hintaan 30,00 €. 

Keskustelua herätti, miten paitojen jakelu hoidettaisiin. Ehdotettiin, että 

kyseisen erän valvojat hoitaisivat paitojen jakelun. 

Maarit Kotola hoitaisi paitojen tilausasiat ja siitä maksettaisiin hänelle pieni 

provisio.  

 

Lisäksi kisaan myytäväksi ehdotettiin pallopyyhettä. Joni Oksanen lupasi 

selvittää niiden saatavuuden. 

 

 



 

 

Senioreiden SM-kisaan hankitaan liivit seuraavasti: 

1. Kilpailunjohtajille oranssi (3 kpl) 

2. Valvojille keltainen (10 kpl) 

 

Ulpu Kaikkoa ehdotettiin uudeksi toiminnan tarkastajaksi, ehdotus 

hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Liikkuva Kouvola sivuille infoa Kouvolan keilailuliiton toiminnasta mm. 

Junnuharkoista, Vetreät keilakerhon ym. 

 

Haetaan Kymi-100 säätiöltä avustusta 2018 järjestettävään liikuntapäivään.  

 

Hannu Ahvenniemi oli edustamassa liittoa veroillassa. Muutama huomio 

illasta oli. Kaikilla seuroilla tulee olla oma taloussääntö, sekä erilainen 

myyntitoiminta on verotonta, jos se tapahtuu tapahtuman yhteydessä. 

 

  10.      Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 11.01.2018 klo 17.00 

           

                11.         Kokouksen päättäminen 

           

             Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50     

 

 

 

             Aarne Timonen                                      Taina Kunnasluoto     

             puheenjohtaja                                         sihteeri 
 


