
     
 
Vantaan keilailuliitto ry    Pöytäkirja   
     30.9.2021 
 
 

 
VKL:n johtokunnan kokous 3 / 2021-2022 
 
Aika: 30.9.2021 klo 18:00  
Paikka: Tixi Bowling   
  
Johtokunta:  Jukka Löfgren pj. 
 Erkki Arima 
 Seppo Hovi ( ei paikalla ) 
 Kaj Hautasaari ( ei paikalla ) 
 Paavo Saarinen ( ei paikalla ) 
 Risto Laukkanen 
 Jan Forsström ( ei paikalla ) 
  
 Kimmo Nicklen sihteeri 
     

 

 
 

1) Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.05 

 
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 

3) Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan. 
 

4) Edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5) Sähköpostikokouksissa käsitellyt asiat 
 

Vahvistettiin vantaansarjojen säännöt ja hinnat. 
Mestaruussarja 135 € ( rata 100€, VKL 23 ja turnausjohtaja 12 € ) 
1. divisioona 120 € ( rata 85 €, VKL 23 ja turnausjohtaja 12 € ) 
 
Vahvistettiin Tixi Tourin ja Vantaa Cup kilpailut. 
https://www.tixibowling.fi/tixi-tour-2020-2021/ 
https://www.tixibowling.fi/vantaa-cup-2021-2022/ 
 
Hyväksyttiin Elevenin Syyskisa pienin korjauksin. 
 
Päätettiin tässä kokouksessa finaalin pitämisestä alkuperäisessä ajankohdassa su 21.11. klo 17.00. 
 

6) Sähköpostikokoukset 
Hoidetaan viestintä sähköpostissa ja Whatsapissa kuten aikaisemminkin. Kun tehdään päätöksi pidetään 
sähköpostissa kokous siten että viestistä selkeästi näkee että kysymyksessä on kokous ja tähän pyydetään  
jokaisen jäsenen reakointia. Päätökset vielä kirjataan seuraavassa fyysisessä kokouksessa pöytäkirjaan.   
 
 

7) Liiton tilinpäätös 
Liiton sihteeri esitti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 
Hyväksytään tilinpäätös sekä toimintakertomus.  
Esitetään voitto siirrettäväksi edellisien kausien voitto/tappio tilille. 
 
 

https://www.tixibowling.fi/tixi-tour-2020-2021/
https://www.tixibowling.fi/vantaa-cup-2021-2022/


8) Mestaruus kilpailut Luokka, Veteraanien ja Seniorien mestaruuskilpailut. 
Seniorien mestaruuskilpailut pelataan 16.10.2021. 
Veteraanien mestaruuskilpailut pelataan Argonin kilpailun yhteydessä. 
Luokkamestaruuskilpailut hyväksyttiin. 

 
 

9) Harrastusten Vantaa – Keilailutunti yläasteella 
Avin tulella järjestettävä koululaisten keilailuharrastus alkaa lokakuun alussa ja kestää toukokuun loppuun. 
Oppilaita on mukana 3 koulusta yhteensä 72 kpl. harrastustoimintaa on viikoittain Maanantaisin, keskiviikkoisin 
ja torstaisin klo 15.30-16.30. Tuntien vetäjänä toimii pääsääntöisesti Jarkko Sipilä.    
 
 

10) Koulutusvaliokunta 
 

- Tixi Team 
Harrastaja-Vantaa seuran jäsenille suunnattu harjoitusvuoro on tiistaisin klo 18.00 – 21.00 
10 € / tunti / hlö tai 15 € / 2 tuntia / hlö. 
Jokaisen erikoiskilpailun yhteydessä pyritään järjestämään oma kilpailuerä Harrastaja-Vantaan jäsenille. 
Ensimmäinen kilpailuerä on su 10.10. klo 11.00. 
 

- Keilakurssit 
Kauden aikana pidetään 2 peruskurssi ja yksi jatkokurssi. 
Ensimmäinen on marraskuussa maanantaisin. 
 

- Junnutunnit 
Tiistaisin klo 17.00 – 18.00.  
Juniorit eivät ole rekisteröityjä, joten sihteeri selvittää vakuutuksenottamista loukkaantumisen varalle.  
 
 

11) Muut asia 
Kuurojen Liittomylly pelataan 6.11.2021. Osallistumme yhdellä joukkueella.  
Valtuutettiin Wankat hoitamaan joukkueen valinnan.  
 
 

12) Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.36 
 
 
 
 
Jukka Löfgren   Kimmo Nicklen 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
 
 
 

 
 


