
 
     
 
Vantaan keilailuliitto ry    PÖYTÄKIRJA 
 
    6.5.2021 
 

 
VKL:n johtokunnan kokous 3/ 2020-2021 
 
Aika: 6.5.2021 klo 18:00  
Paikka: Tikkurilan urheilutalo 
  
Johtokunta:  Jukka Löfgren puheenjohtaja paikalla 
 Kimmo Nicklen varapuheenjohtaja/sihteeri paikalla  
 Erkki Arima paikalla 
 Seppo Hovi paikalla 
 Kaj Hautasaari paikalla 
 Paavo Saarinen paikalla 
 Kari Korelin Paikalla 
 Kari Nenonen Toiminnantarkastaja paikalla 
  
    
   

 

 
 
 
 

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

 
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

- Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

3) Työjärjestyksen hyväksyminen. 
- Hyväksyttiin työjärjestys. 

 
4) Edellisen kokouksen pöytäkirja. 

- Hyväksyttiin edellisin kokouksen pöytäkirja 
 

5) Erkin ehdotukset kilpailuista. 
- Vantaansarjat kaudella 2020-2021 

Hyväksyttiin Erkin ehdotus, Vantaansarjat lopetetaan tältä kaudelta ja seuroille palautetaan 
       palkintoja varten perityt rahat. 

 
- Tixi Tour 2020 – 2021.  

Suorituksia oli 1068 kpl. Sovittiin kustannuksien jakamisesta hallin kanssa puoliksi.  
Liiton osuudeksi jää 1142 euroa 
  

- 200 kisan finaali pelataan sunnuntaina 10.10.2021 klo 17.00 
 
 

6) Liiton taloustilanne kaudella 2020-2021 
- Kimmo esitteli liiton taloustilanteen ja tilanne todettiin olevan olosuhteisiin nähden hyvä. 
- Kirjanpito kustannukset pitää saada kirjattua kyseiselle vuodelle. 

 
 

7) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021-2022 
             
Toiminta tulee olemaan pääsääntöisesti samanlaista kuin aikaisemmin. 
Tässä asioita joista keskusteltiin, lopulliset päätökset tehdään vuosikokouksessa. 

 



- Kilpailukalenteri 
RKM erikoiskilpailu on SM finaali viikoilla 27.9.-10.10.2021  
SM kilpailuiden jälkeen 5 viikon kilpailuja. Eleven saa valita ensin peliajan ja Argon seuraavana.  
Seniorien ja veteraanien mestaruuskilpailut keilataan syksyllä Argonin ja Elevenin kilpailun yhteydessä.             
 
Puheenjohtaja / sihteeri kilpailu mestis kilpailuiden yhteydessä. 
 

- Tixi Tour 
Eki ja Paavo suunnittelevat kilpailun ja esittävät seuraavassa kokouksessa. 
Pienemmän tasoitukset. Luokat erikseen M-A ja B-C-D      
  

- Vantaa Cup 
Pelataan kuten viime vuonna. 
  

- Keskusteltiin erikoiskilpailu tyypeistä ja päädyimme että jatketaan toistaiseksi perinteisissä  
6 sarjan kilpailuissa joko eurooppalaisena tai amerikkalaisena. 
  

- Kilpailumaksuihin ei tehdä korotuksia tällä tavalla myös erottaudutaan muista lähialueen halleista. 
 

- Kimmo esitti ensikauden talousarviota ja siihen tehtiin korjauksia. Lisäksi Kimmo tekee tarkistuksen, joka 
esitellään vielä seuraavassa kokouksessa. 
 
 
Johtokunta käsittelee ja hyväksyy seuraavassa kokouksessa valmiin toimintasuunnitelman  
ja talousarvion. 
 

8) Vaalikokouksen ajankohta. 
- Vaalikokouksen ajankohdaksi hyväksyttiin 15.6.2021 klo 18.00. 

 
9) Muut asiat. 

- SM-kisa päivitys 
Karsinta keilataan 13.8.-26.9.2021 ja finaalit 2.-3.10.2021 sekä 9.10.2021. 
Valvontavuorot tulee olla jaettuna jo ennen kauden päätöstä.  
 

10) Kokouksen lopettaminen 
- Puheenjohtaja Jukka Löfgren päätti kokouksen klo 20.11. 

 
    
 

 
          Kimmo Nicklen  
 sihteeri 


