
HYVINKÄÄN KEILAILULIITTO RY   Pöytäkirja 1/17 

Kauppalankatu 7 – 11 

05800 Hyvinkää 

 

 

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika 25.1.2017 klo 18.30  

Paikka Urheilupuiston kokoushuone 

Läsnä Tuula Tamminen, puheenjohtaja 

 Jarmo Tamminen, sihteeri 

 Anni Naatti 

 Joakim Westlin  

 Tuomo Petrell 

 Reijo Laiho 

 Markku Kontturi 

 Jouni Lounaskorpi 

Janne Valtanen 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Kokouksen 29.9.2016 pöytäkirja 

 Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta 

 

 4. Liiton varapuheenjohtajan valinta vuodeksi 2017 

 Valittiin varapuheenjohtajaksi Joakim Westlin 

 

5. Juniorien SM-kilpailu 

Keskusteltiin liiton tuesta juniorien osallistumiseen SM kilpailuihin. Liitto maksaa edellisen 

vuoden malliin kilpailumaksun ja matkakorvaukset yhden auton mukaan pelaajille, joilla on 

vähintään 24 pelattua kilpasarjaa SM kilpailuun ilmoittautumiseen mennessä. 

  

6. Pinjetsin kisa 

Hyväksyttiin kilpailu Pinjetsin esityksen mukaan 

 

7. Pyrstön kisa 

Hyväksyttiin kilpailu Pyrstön esityksen mukaan 

 

8. Teematreenit katsaus 



3 treenikertaa pidetty osallistujia on ollut 16-18 per treenikerta. Palaute osallistujilta on ollut 

positiivista. Keskustelua treenien tulevasta sisällöstä. Ehdotettiin koulutukseen 

sisällytettäväksi erilaisia harjoitteita, joita osallistujat voisivat käyttää omatoimisissa 

harjoituksissa. 

 

9. Hallitusten välinen kisa: ratamaksut, tarjoilut ja palkinnot 

Päätettiin hyväksyä ratamaksut oman liiton pelaajille, hankitut palkinnot sekä tarjoilut. 

 

10.  Muut asiat 

 Puheenjohtajat ja sihteerit -kilpailuun päätettiin hyväksyä liiton kustantamana osanottajille 

tarjoillut sekä ratamaksut kahdelle liiton edustajalle. 

 Vahvistettiin aCat, Hyke ja UK88 kilpailujen formaatit, jotka oli aiemmin hyväksytty 

sähköpostitse.   

 Keskusteltiin osallistumisesta Hyvinkää 100 vuotta juhlavuoden tapahtumiin.  Liiton kilpailu 

keväällä voisi olla Hyvinkää 100 vuotta teemalla.  Reijo Laiho selvittää keilailuliiton ja 

seurojen mahdollisuutta esitellä toimintaa jossakin kaupungin 100 vuotis-tapahtumassa. 

 Päätettiin järjestää ryhmämatka miesten SM kilpailuihin Joensuuhun yhdessä Riihimäen 

kanssa. Joakim Westlin varaa pelipaikat ja tekee matkajärjestelyt. Matka tehdään 

omakustannus periaatteella, eli matka ja majoituskulut jaetaan osallistujien kesken 

syntyvien kustannusten mukaan. Jokainen pelaaja maksaa oman pelimaksunsa. 

 Tulevia juhlavuosia, tämä tiedoksi tässä vaiheessa. 

- Hyvinkää keilahalli 50 vuotta 2018 

- Pyrstö 50 vuotta 2018 

- aCat 40 vuotta 2018 

- Pinjets 40 vuotta 2018 

- UK88 30 vuotta 2018 

- Kamut 50 vuotta 2020 

 

11. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen  

Seuraava kokous kutsutaan kokoon tarpeen mukaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen 

klo19:40 

  

  

 

 

 

Tuula Tamminen   Jarmo Tamminen 

puheenjohtaja    sihteeri 

 


