
               

                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 10 / 2015 – 2016 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika   Torstai 08.06.2016 klo 17.00 

Paikka  Keilahallin kokoustila, Kouvola 

 

Läsnä:  Aarne Timonen             puheenjohtaja                           10/10 

  Taina Kunnasluoto         sihteeri /jäsen           8/10  

             Nina Porvari                  rahastonhoitaja/jäsen         8/10 

  Ari Paananen         jäsen, varapuheenjohtaja           8/10 

             Mikko Isakow               jäsen                                                 10/10 

             Reino Saastamoinen      jäsen                   9/10   

  Toni Sorvo                     jäsen                                          9/10   

  Joni Oksanen                 jäsen            4/10  

  Kari Lehtinen                jäsen            7/10 

 

  

 

1. Kokouksen avaus 

 

          Kouvolan keilailuliiton puheenjohtaja Aarne Timonen avasi kokouksen 

           ja toivotti paikalla olleet johtokunnan jäsenet tervetulleiksi kauden 

           kymmenenteen kokoukseen.  

 

2.       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

           Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3.       Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

           Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja, joka on lähetetty sähköpostilla 

          johtokunnan jäsenille ja pöytäkirja hyväksyttiin.  

 

                4.       Talousasiat 

 

Rahastonhoitaja Nina Porvari kertoo rahaa olevan tilillä 2694,81 €.  

Sisältää Kymi 100 säätiön avustuksen 1000,00 €. Tulossa Kouvolan  

kaupungin 5480,00 avustus, sekä valtion seuratuki 10 000,00 €. 

                                     

                5.       Saapunut posti 

 

   Kouvolan lääkärikeskuksen yhteistyösopimusluonnos. Jokaisesta keilaaja- 

   kortin kanssa lääkärikeskuksessa asioineesta lääkärikeskus tilittää 5 % 

   avustuksen liitolle. Avustukset suunnataan veteraanitoimintaan. 



   Joni Oksasen työsopimus. 

                          

       6.       Vaalikokous asiat 

 

   Puheenjohtaja esitteli ensi kauden toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. 

    

   Puheenjohtaja esitteli talousarvioehdotuksen, joka hyväksyttiin. 

 

   Jäsenmaksut päätettiin pitää viime kauden tasolla: 

   Aikuiset 53,00 €, josta 37,00 € SKL:lle ja 16,00 € liitolle 

   Juniorit 17,00 €, josta 12,00 € SKL:lle ja 5,00 € liitolle 

   Seurat 110,00, josta 70,00 € SKL:lle ja 40,00 € liitolle 

 

   Johtokunnan erovuoroiset: 

   Ehdotus, Ari Paananen (jatkaa), varajäsen Leena Mättö (jatkaa) 

   Ehdotus, Toni Sorvo (jatkaa), varajäsen Seppo Kunnasluoto (uusi) 

   Ehdotus Joni Oksanen (jatkaa), varajäsen Kimmo Järvinen (jatkaa) 

   Kari Lehtinen (ei jatka, tilalle Heikki Auvinen), varajäsen Markku Ylönen (jatkaa)      

    

   Liiton säännöt oli lähetetty johtokunnan jäsenille luettavaksi. Kokouksessa 

   kysyttiin olisiko säännöissä päivitettävää. Yhtään muutos ehdotusta ei tullut. 

 

7.     Kilpailutoiminta 

 

Kesäkisa kesäkaadot alkanut ja suorituksia on tullut jo mukavasti n. 70, kisa 

kestää syyskuuna alkuun.   

 

Pohdittiin josko K-Rauta Open kilpailusta tehtäisiin kansainvälinen kisa. 

Muiden maiden vastaavanlaisista kisoista on ollut hyviä kokemuksia, mm. 

Estonia Open. 

 

Halli järjestää kesällä jossain vaiheessa kokeilumielessä uudenlaisen 

”treffikeilailu” keilailutapahtuman.    

 

               8.     Nuoriso- ja koulutustoiminta  

 

Joni Oksanen alkaa organisoida junioritoiminnan ohjaajien aikataulutusta  

sekä laatii koulutussuunnitelman. 

 

Hän myös Antero Rautiaisen kanssa suunnittelee junioreille suunnatun keila- 

leiri viikonlopun, joka toteutettaisiin elokuussa. 

Suunnitelmissa olisi keilausta lauantaina ja sunnuntai olisi Tykkimäki päivä. 

Saimme Tykkimäeltä tarjouksen rannekkeesta ja ruokailusta. 

He laativat budjetin johtokunnalle leirin kustannuksista. 

 

              9.       Muut asiat   

   



   Joni Oksanen oli ehdottanut seuraavaksi Fair Play palkinnon saajaksi 

   Jyrki Tähtistä. Johtokunta yksimielisesti kannatti ehdotusta. Ja palkinto 

   päätettiin luovuttaa Jyrki Tähtiselle vaalikokouksessa. 

  

SPR:n turvapaikanhakijoille suunnattu tarjouksemme keilauksesta 

siirtyy loppukesään. Tiedämme ilmeisesti heinäkuun aikana saavatko he  

avustus rahaa SPR:ltä, jonka mukaan toiminta voisi alkaa. 

 

            10.      Seuraava kokous 

 

   Seuraava johtokunnan kokous on järjestäytymiskokous elokuussa. Paikka ja  

   aika ilmoitetaan myöhemmin. 

 

            11.      Kokouksen päättäminen 

 

                         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53 

 

 

 

   

                      Aarne Timonen     Taina Kunnasluoto 

                      puheenjohtaja               sihteeri 

            

 

 

            

 

 

              

 

 

 
             


