
 
     
 
Vantaan keilailuliitto ry    PÖYTÄKIRJA 
 
    2.9.2020 
 

 
VKL:n johtokunnan kokous 1/ 2020-2021 
 
Aika: 2.9..2020 klo 18:00  
Paikka: Tixi Bowling   
  
Johtokunta:  Jukka Löfgren puheenjohtaja 
 Kimmo Nicklen varapuheenjohtaja/sihteeri  
 Erkki Arima paikalla 
 Seppo Hovi paikalla 
 Kaj Hautasaari paikalla 
 Paavo Saarinen paikalla 
 Kari Korelin paikalla 
 Kari Nenonen kutsuttuna, toiminnantarkastaja 
  
    
   

 

 
 
 
 

1) Kokouksen avaus   
 
Puheenjohtaja Jukka Löfgren avasi kokouksen 18:03 ja toivotti kaikki tervetulleiksi  
johtokunnankokoukseen. 

 
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3) Työjärjestyksen hyväksyminen  
 
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. 
 

4) Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

5) Liiton tilinpäätös. 
- Kari Nenonen oli huomannut, että Vantaansarjojen tuotot sisälsivät myös VanKein kisan tuotot.  

Tuloksen suhteen asialla ei ole merkitystä. Kimmo korjaa virheen. 
- Liiton tulos oli -1349,20 (edellisellä kaudella -7277,74) 
- Liiton tilinpäätös hyväksyttiin esitettäväksi liiton tilikokouksessa. 

 
6) Kilpailutoimikunta. 
 

-   Ehdotettiin muutosta kilpailutoimikunnan kokokoonpanoon. Erkki Arima ehdotti, että hän toimii  
        toimikunnan puheenjohtajana ja esittää asiat liiton johtokunnalle. Tämä ehdotus hyväksyttiin. 
- Erkki esitti Vantaansarjojen koronaepidemiasta johtuvia muutoksia pelitapahtumassa.  

Kimmo informoi sarjaan osallistuvia seuroja asian tiimoilta. 
- Liittomylly: Vantaan veteraanit eivät osallistu liittomyllyyn. 
- Miesten ja naisten liittomyllyt pelataan marraskuun alussa.  

Miesten puolella BC-Story on omalla joukkueella ja toinen joukkue kootaan erikseen. 
- Kuurojen liitomylly Hämeenlinnassa 31.10.2020 Hämeenlinnassa. Vankat hoitaa ilmoittautumisen 

sekä joukkueen kokoamisen. 
 



Junnutoiminta. 
- Neljä liiton jäsentä (Satu Löfgren, Erkki Arima, Seppo Hovi sekä Jukka Löfgren) ovat käyneet 

ohjaajakurssin. Ja seuraavana on vuorossa 1. tarkkuuslajien valmentajakurssi Kuortaneella 13.9. 
sekä 2-4.10.2020 Lohjan Kisakalliossa. Kolmas jakso on Kuortaneella, ajankohta selviää myöhemmin. 
Halli tulee osallistumaan osallistujien koulutuskustannuksiin. 

- Junnutunnit alkavat pyörimään 15.9. klo 17:00-. Aikaisemmasta poiketen vaaditaan ennakkoilmoitus  
osallistumisesta. Näin saadaan varmistettua tarvittava turvallisuus koronan suhteen. 

- Paavolla oli hallin puolesta toivomus, että seurat voisivat laittaa halutessaan hänelle pienen  
- vapaamuotoisen esittelyn seurasta/seuran toiminnasta. Ja ovatko valmiita ottamaan vastaan  

kaiken tasoisia keilaajia. 
Nämä päivitetään hallin/liiton nettisivuille seurojen alle ja uusien keilaamisesta kiinnostuneiden on 
helpompi löytää mieluinen seura itselleen. Sekä hallin työntekijöiden on helpompaa suositella joitakin 
seuroja, seuratoiminnasta kiinnostuneille. 

- Sm-kisa into laitetaan jäsenseuroille syksyn aikana. 
 
 

7) Tilikokous aikataulu. 
- Kokouksen ajankohdaksi päätettiin 24.9.2020.  
- 17:30 alkaen valtakirjojen tarkistus 
- 18:00 kokouksen aloitus. 

8) Muut asiat 
Kaj Hautasaari ilmoitti, että kuurojen liittomyllystä. Se asia käsiteltiin kilpailutoimikunnan osiossa. 
 

9) Kokouksen päättäminen  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10 

            
 
    
 

 
 
Jukka Löfgren    


