
                
                KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.            Pöytäkirja 11 / 2016 – 2017 

                JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika    Torstai 15.06.2017 klo 17.00 

Paikka   Kouvolan keilahallin kokoustilat 

 

Läsnä    

  Aarne Timonen   puheenjohtaja         10/11 

          Taina Kunnasluoto    jäsen           9/11 

  Nina Porvari                        jäsen                            9/11 

            Heikki Auvinen                  jäsen                              11/11 

  Joni Oksanen                       jäsen                           9/11                                       

            Mikko Isakow    jäsen          9/11    

   Reino Saastamoinen            jäsen                             9/11  

  Seppo Kunnasluoto  varajäsen   1/11 

  Leena Mättö   varajäsen   2/11 

 

Poissa 

  Ari Paananen                       jäsen                           9/11 

  Toni Sorvo     jäsen          9/11             

         

              

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.         Talous 

 

  Liiton tilin saldo on 647,00 €. Tulossa avustuksia n.17 000,00 €. 

 

5.         Saapunut posti 

 

Kymli lähetti kutsun osallistua Kymijokiviestiin. Todettiin että 

ilmoittautumisaika oli mennyt umpeen. Ei osallistuta. 

 

 

 

 



 

 

Sihteeri lähetti puheenjohtajan pyynnöstä Opetus- ja kulttuuriministeriöön 

artikkelin, joka julkaistaan kesäkuun keilaaja lehdestä Kouvolan keilailuliiton 

junnutoiminnasta. Saimme seuraavan laisen palautteen OKM:n ylitarkastaja 

Sari Virralta.  

”Kiitos. Kiva lukea menestystarinaa ja onnistumisia. Näin seuratuen 

vaikuttavuus on ollut hyvä. Onnistumisia seurallenne jatkossakin! 

 

SKL lähetti kutsun Elokuun kaato 2017 tapahtumaan 26.8.2017 Talin 

keilahallille. Tapahtuma on lähinnä verkostoitumistapahtuma jäsenliitoille, 

seuroille ja keilahalliyrittäjille. Koettiin hyödylliseksi. 

Alustavasti ehdotettiin Joni Oksasta osallistumaan tapahtumaan.  

Keilahallilta kysytään, onko heiltä ketään osallistumassa => kimppakyyti. 

 

     6.            Kilpailutoiminta 

 

Kilpailutoimikunta ei ole kokoontunut edellisen johtokunnan kokouksen 

jälkeen. 

 

Uutta suunnitelmaa syksyksi on Oksanen Open. Joka on kunnioitus Niko 

Oksasen menetykselle sekä koko Oksasen perheyrityksen kovalle työlle 

keilailun edistämiseksi. 

Kisan järjestäjinä ovat Kouvolan keilahalli ja KKL sekä kisaan haetaan 

sponsorirahaa. Sponsorirahat ohjataan KKL:n tilille => Oksaset voivat 

kisakuluihin hakea niitä erillisellä kuluerittelyllä. 

Palkintojen arvo olisi 12 500,00 €. 1. 2 500,00 € ja pienin palkinto 150,00 €. 

Kilpailu olisi tarkoitus saada syyskuussa käyntiin, ja pelitapa 4 x 4 sarjaa? 

 

Tavoitteena olisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa saada kauden 

kilpailukalenteri täyteen ja lukkoon lyötynä. 

 

Syksyllä kisataan ainakin perinteinen K-Rauta open, ajankohta auki. 

 

Heinäkuun aikana seurojen tulee ilmoittaa mitkä seurat osallistuvat 

paikallissarjoihin.  

 

7.        Juniori- ja koulutustoiminta. 

 

Puheenjohtaja Aarne Timonen, sihteeri Taina Kunnasluoto ja osa-aikainen 

toiminnanjohtajamme Joni Oksanen, sekä Kouvolan nuorisopalveluista Niina 

Soisalo ja Esko Lavonen tapasivat 5.6.2017 Kouvolan keilahallin 

kokoustiloissa. Aiheena oli, miten voisimme tehdä yhteistyötä nuorten 

hyväksi.  

Suunnitelmissa tapaamisen tiimoilta on se, että Niina Soisalo tulee elokuussa 

pitämään KKL:n junnuohjaajille koulutuksen mitä ”työkaluja” hänellä on 

annettavana, jotta osaisimme huomioida lasten erilaisuuden. 

 

 

 

 



 

 

Sovittiin uusi palaveri 10.7 (varapäivä 13.7), jossa käydään läpi lopullinen 

suunnitelma ja aikataulu. 

 

Junnuharkat jatkuvat kesätauon jälkeen keskiviikkoisin 16.8 alkaen. 

 

Joni Oksanen lupasi tehdä seuraavaan johtokunnan kokoukseen muistion 

seuraavan kauden junnutoiminnasta. 

 

8.         Muut asiat 

 

FairPlay pokaali. Kysyttiin edelliseltä pokaalin saaja Jyrki Tähtiseltä ehdotusta 

seuraavan pokaalin saajaksi. Jyrki ehdotti Ari Paanasta, johon johtokunta yhtyi 

yksimielisesti. Nina Porvari käyttää pokaalin kaiverruksessa Palkinto 

Pajarisella. 

 

Puheenjohtaja ehdotti edellisessä kokouksessa esitettyihin uusiin KKL:n 

sääntöihin yhden muutoksen. Eli edelleenkin pitäisi vanhojen sääntöjen 

mukaan asiakirjoihin olla kahden nimenkirjoitusoikeuden omaavan 

allekirjoitus. Ehdotus kumottiin.  

Seuraavassa kokouksessa sääntöehdotus tulee uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Käsittelyssä oli seuraseura Mistereiden eroanomus, joka hyväksyttiin. 

 

Kuusankosken keilailuliiton suunnalta oli tullut aloite neuvotteluista liittojen 

yhdistämisestä. Kuusankoskelta oli paikalla puheenjohtaja Kari Muuttoranta ja 

Jyrki Lahti. Kouvolan keilailuliitolta paikalla oli kilpailutoimikunnan johtaja 

Mikko Isakow. Muutamia asioita yhdistymisessä hiertää => nimi. Kouvola 

vaatii, että nimessä näkyy Kouvola.  

Myöskään Kuusankoskella ei olla tyytyväisiä Kouvolan keilahallin nykyiseen 

toimintaan. 

Kouvolan kaupungilta kuitenkin saataisiin 15 000,00 € yhdistymisavustusta, 

jos yhdistymiseen päädyttäisiin. 

Keskusteltiin kuinka hyvän kuvan ulospäin muille liitoille ja keilahalleille. 

Tällä hetkellä imago ei ole todellakaan hyvä! 

  

  9.      Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 27.07.2017 klo 17.00 

           

               10.         Kokouksen päättäminen 

           

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45     

 

 

 

             Aarne Timonen                                      Taina Kunnasluoto     

             puheenjohtaja                                         sihteeri 
 


