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Aika   02.07.2020 klo 18.00 

Paikka  Kuopion keilahalli 

Läsnä     

    Arto Pesonen, puheenjohtaja 

 Keijo Kekäläinen 

Anni Haataja 

Keijo Pitkänen 

Risto Kyttä 

Anne-Riitta Anolin 

Kari Kärkkäinen 

Arto Hyvönen 

 

Estynyt Hannu Muukkonen 

 

 

                

 
 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksytty edellisen kokouksen lopuksi. 

 

4. Toimikuntien asiat 

 

Rahastonhoitaja 

 

Varsinaisella tilillä tällä hetkellä 7680,90€ sekä juniori rahaston tilillä 

1.222,65€. Keilahalleja ei ole laskutettu alkuvuoden erikoiskilpailuista korona 

pandemian vuoksi. Juniori tililtä maksettu muutamia junnutour matka 

korvauksia. Vuosikokousta varten käyty läpi budjettiesitys sekä 

toimintasuunnitelma. 

 

 

Kilpailutoimikunta 

Syksyn erikoiskilpailut pelataan suunnitelmien mukaan, mikäli korona tilanne 

pysyy hallinnassa. Keväältä 2020 pelaamatta jääneet erikoiskilpailut pelataan 

loppuun syksyn 2020 alussa. Alkuvuodesta 2021 lähtien tavoitteena olisi siirtyä 

kuukausittain vaihtuviin erikoiskilpailuihin. 

 

Paikallissarjan finaalia, KKL henkilökohtaisen mestaruuskilpailun finaalia sekä 

veteraanien paikallissarjan finaalia ei pelattu korona pandemian vuoksi. 
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Seuroilta jo kerätyt rahat siirtyvät ensivuoden vastaavien kilpailujen pohja 

kassaksi. 

Ensilisenssiä tulevalla kaudella ei enää hankita suomisportin kautta. 1.7.2020 

alkaen uudet keilaajat saavat ensilisenssin Uuden keilaajan etukortin mukana. 

Etukortin hinta on 20€ ja keilaaja voi hyödyntää sitä yhden kauden ajan. 

 

Tiedotustoimikunta 

Savon Sanomat toimivat ok.  

  

 

Aktivointitoimikunta 

Siilijärven keilahallissa sekä Kuopion keilahallissa toimineet 

juniorivalmennusryhmät ovat olleet kevät/kesä tauolla korona pandemian 

vuoksi. Harjoituksia jatketaan taas seuraavan kerran mahdollisuuksien mukaan 

syksyllä. 

 

 

5. Muut asiat 

 

Keskusteltu koronan vaikutuksista keilailuun sekä Kuopion keilailuliiton 

nykyisistä säännöistä. Tulevassa vuosikokouksessa ehdotetaan sääntömuutosta, 

KKL:n johtokunnan suuruuden osalta sekä mahdollistetaan sääntöjen nojalla 

muun muassa liittojen yhdistyminen, jos sellaista tulevaisuudessa halutaan.  

Käyty keskustelua myös siitä onko jossain vaiheessa liitolle järkevää hankkia 

maksullinen toiminnanjohtaja sekä voisiko johtokunnan muodostaa seurojen 

puheenjohtajista/seuran edustajista. 

 

 

 

6. Seuraava kokous  

 

Johtokunnan kokous to 23.07.2020 klo 17.00 Kuopion keilahalli. 

Vuosikokous to 23.07.2020 klo 18.00 Kuopion keilahalli. 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 

 

7. Kokouspöytäkirja hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan vakuudeksi  

 

 

Arto Pesonen   Anni Haataja                          

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Allekirjoitukset alkuperäisessä pöytäkirjassa. 
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