
KOUVOLAN KEILAILULIITTO ry.       Pöytäkirja 9 / 2016 – 2017 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
Aika      Torstai 20.4.1017 klo 17.00 

Paikka Kouvolan keilahallin kokoustilat 
Läsnä Aarne Timonen  puheenjohtaja  8/9 

  Ari Paananen  varapuheenjohtaja 8/9 

  Heikki Auvinen  jäsen    9/9 

  Joni Oksanen  jäsen    7/9 

  Toni Sorvo   jäsen    8/9 

  Mikko Isakow  jäsen    7/9 

  Reino Saastamoinen jäsen    7/9 

  Raija Nurminen  varajäsen 

 
Poissa Taina Kunnasluoto jäsen    6/9 

  Nina Porvari  jäsen    7/9 

 
 
1.  Kokouksen avaus 

 
  Puheenjohtaja Aarne Timonen avasi kokouksen. 

 
2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
3.  Edellisen kokouksen pöytäkirja 

  

  Pöytäkirja lähetetty sähköpostilla johtokunnan jäsenille. Pöytäkir-
  jan suhteen ei ollut huomauttamista. 

 
4.  Talousasiat 

 
  Keilailuliiton talous edelleen hyvässä kunnossa, kiitos osin myös 
  saaduille avustuksille. 

 
5.  Saapunut posti 

 
  SKL:n kirje lähetetty keilaseuroille tiedoksi, koskien seurojen yh-
  teystietojen ajantasaistamisesta SKL:n rekisteriin. 

 
  Päätettiin anoa Junnu Tourin 2017 – 2018 toista tai kolmatta osa-
  kilpailua Kouvolaan. (SKL:n tiedote) 



 
  Taiteitten yö Kouvolassa 18.8.2017. Mietittiin voisiko keilailua tuo-
  da esiin jollain tavalla. (Kouvola Ydinkeskusta ry:n kirje) 

 
  SKL:n liittovaltuuston kokous on 13.5.2017. Kouvolan Keilailuliitol-
  ta ei ole lähetetty aloitteita kokoukselle. 

 
  Turun Yliopisto toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
  peruskartoituksen liikunta- ja urheiluseurojen tilanteesta, toimin-
  nasta ja kehityksestä pääosin vuodelta 2016. Kouvolan keilailu-
  liitto on vastannut kyselyyn 

 
  Kouvolan hanketapaaminen. (Suomen Golfliitto ry:n Kirje).  
  Suomen Golfliitto, Suomen Keilailuliitto ja Ski Sport Finland käyn-
  nistivät yhteisen hankkeen kymmenellä paikkakunnalla. Tarkoitus 
  on käynnistää ympärivuotinen perheliikuntaohjelma ja lisätä lajien 
  välistä yhteistyötä. Kouvola–Kuusankoski alueella on mukana  
  KoskiGolf, Kouvolan hiihtoseuran alppijaosto ja Kouvolan Keilailu-
  liitto. 

 
  Kari Kortteelta on pyydetty ja saatu tarjous keilailuun liittyvien  
  kurssien vetämisestä ja ohjaajana toimimisesta. Tarjous hyväksyt-
  tiin, Aarne neuvottelee työn sisällöstä ja laajuudesta. 

 
  SKL:n uusittu tiedote ensilisenssistä. Sen tarkoituksena on madal-
  taa kynnystä rekisteröityä ja aloittaa keilaus.  Ensilisenssiseura 
  Kouvolan Keilailuliitossa on Kouvolan keilaajat. 

 
  Koululaisten Let`s Bowl-keilakilpailut päättyvät viimeistään 28.4. 

 
  Kymenlaakson huippu-urheilustrategian lausuntoaikaa jatkettu, 
  (Kymenlaakson liikunta ry:n tiedote). Koska Kouvolan keilailuliitol-
  ta löytyy Liiga/SM-tason kilpailuseuroja ja kansainvälistäkin me-
  nestystä, lausunnolle on tilaus olemassa. Puheenjohtaja ja sihtee-
  ri laativat lausunnon. 

 
  SKL:n ja Veikkaus Oy:n yhteistyö jatkuu. Kampanja koskee käy-
  tännössä keilahallia. 

 
6.   Kilpailutoiminta 

 
  Liiton mestaruuskilpailu on nyt käynnistynyt aloitusajankohdan   



  siirron jälkeen. Erikoiskilpailun kilpailuaikaa jatkettiin viikolla  
  eteenpäin. 
  Kesäkisaa pohditaan seuraavassa kilpailutoimikunnan kokoukses-
  sa. 
  Paikallissarjat saatu päätökseen, finaalit pelataan 9.5. 
  Seniorien SM-kilpailujen 2018 valmistelua jatketaan. 
  Juniorivalmennuksen edustajana johtokuntaan kutsutaan Kari  
  Korte. 
  Uusien liiton edustuspaitojen hankintaa valmisteltu. Myös junnut 
  tarvitsevat lisää paitoja. 
   

7. Juniori- ja koulutustoiminta 

 
  Minijunnujen mestaruuskilpailuihin omat palkinnot. 

 
8. Muut asiat 

 
  Karri Vileniuksen osallistumista keilailun valmennuskurssille tue-
  taan. Aarne neuvottelee pelisäännöistä hänen kanssaan. 
  Keilahallin henkilökunnan koulutusta mm. sääntötuntemukseen 
  halutaan tukea keilailuliiton puolelta. 
  Toiminta-avustushakemus lähetetty Kouvolan kaupungille. 

 
9. Seuraava kokous 

 
  Torstaina 18.5.2017 klo17.00 keilahallin kokoustiloissa. 

 
 
 
 
  Aarne Timonen    Mikko Isakow 

  Puheenjohtaja    Vt. sihteeri 
   

 
 
             
  


