
YLÄ-SAVON KEILAILULIITTO RY  PÖYTÄKIRJA 

   10.12.2012 

HALLITUKSEN JA KILPAILUVALIOKUNNAN KOKOUS  2012 

Aika 10.12.2012 klo 17.45 alkaen 

Paikka Kiuruveden keilahalli 

Läsnä Kaarlo Kekkonen, puheenjohtaja  

 Ilkka Nissinen 

 Henri Korkiakoski 

 Jorma Tuovinen 

 Jari Reinikainen 

 Juhani Nousiainen 

 Taina Haverinen, sihteeri 

1 Kokouksen avaus 

Kaarlo Kekkonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Ilkka Nissinen ja Jari Reinikainen. 

4 Edellisen kokouksen avoimeksi jääneet asiat 

Ylä-Savon Keilailuliitto ry:n tilin käyttöoikeudet ja nimenkirjoitus oikeudet on päivitetty.  

Jari Reinikainen on suunnitellut ja päivittänyt nettisivut. 

Patentti- ja rekisterihallitukselta on tullut päätös 5.9.2012 nimenkirjoitusoikeuksien päivityksestä. 

5 Kauden 2012 – 2013 kilpailut 

Keskusteltiin kaudella jo keilatuista erikoiskilpailuista sekä meneillään olevista. Todettiin, että 
erikoiskilpailuihin on tullut hyvin suorituksia. 

Ranking-kilpailusta keskusteltiin ja pohdittiin, olisiko aiheellista järjestää erillinen finaali. Tällä 
haettaisiin lisää pelisuorituksia. Asia jätettiin hautumaan ja siihen päätettiin palata ennen seuraavan 
kauden ranking-kilpailua. 

Ylä-Savon Keilailuliiton mestaruuskilpailujen kilpailusäännöt aiheuttivat paljon keskustelua. Jari 
Reinikaisen laatimat säännöt tarkennetaan ja vahvistetaan tammikuun 2013 loppuun mennessä. Jari 
laittaa säännöt hallituksen jäsenille ja kilpailuvaliokunnan jäsenille. Kukin kommentoi niitä ennen 
sääntöjen vahvistamista. 

Vahvistamisen jälkeen säännöt laitetaan näkyville keilahallien ilmoitustauluille ja nettisivuille. 

Lisäksi keskusteltiin yleensä kilpailujen Ylä-Savon Keilailuliiton hyväksymismenettelystä. Päätettiin, 
että ennen erikoiskilpailujen ilmoitusten lähettämistä ja esille laittamista, ne hyväksytetään. 



Hyväksynnän voisi suorittaa Iisalmessa Kaarlo Kekkonen ja Henri Korkiakoski ja Kiuruvedellä Ilkka 
Nissinen ja Jari Reinikainen. Näin vältytään epäselvien kilpailusääntöjen esille laittamiselta. 

  

6 Kilpailujen tuloksien rekisteriin syöttäminen ja muu päivitys, sekä nettisivujen päivitys 

Pohdittiin tuloksien rekisteröinnistä vastaavien henkilöiden palkitsemista. Päätettiin, että hallit 
maksavat näistä vastaaville henkilöille korvauksen ja laskuttavat sen kaksi kertaa vuodessa Ylä-Savon 
Keilailuliitto ry:ltä. Korvauksen määrä on 40,00 euroa/ kuukausi. Laskutus tapahtuu joulukuussa ja 
heinäkuussa.  

Kunkin erikoiskilpailun järjestävä seura/järjestäjä maksaa finaalipäivän tulospalvelun tekemisestä 
erikseen tulospalvelun tekemän henkilön kanssa sopimallaan tavalla. 

7 Seniorien SM-kisat helmikuu 2014 

Kilpailutoimikunnasta on tehty alustava esitys jo aikaisemmin ja se vahvistetaan myöhemmin 

Keskusteltiin tutustumis/ opintomatkasta vuoden 2013 kisaan Tornioon.  Esitettiin, että ensimmäinen 
käynti olisi karsinta-aikana isommalla porukalla ja finaaliin lähtisi tutustumaan toimikunnan jäseniä. 

Tästä päätetään tarkemmin tammikuussa 2013 pidettävässä kokouksessa. 

8 Junioritoiminnan tukiraha; Kiuruveden kaupunki 

Kiuruveden kaupunki on myöntänyt kohdeavustusta Ylä-Savon Keilailuliitto ry:lle 600,00 euroa. Tätä 
on hakenut Ice Bowling Kiuruvedeltä  junioritoimintansa kehittämiseen Ylä-Savon Keilailuliitto ry:n 
nimissä. 

Myönnetyt varat päätettiin siirtää aikaisemmin sovitun mukaisesti Ice Bowlingille. 

9 Muut esille tulleet asiat 

Keskustelua virisi myös merkintäkilpailujen ja viikkokisojen järjestämisestä. Lisäksi ehdotuksia 
esitettiin erilaisista finaaliin pääsymahdollisuuksista, esim. finaaliin suoraan tuloksen perusteella. 

Edellisen lisäksi palkitsemista pohdittiin erikseen.  Ehdotettiin palkittavaksi esim. paras nainen, juniori 
jne. Näihin asioihin palataan tulevissa kokouksissa. 

 

10 Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja Kaarlo Kekkonen päätti kokouksen. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 Kaarlo Kekkonen, puheenjohtaja Taina Haverinen, sihteeri 

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten 
mukaiseksi. 

Ilkka Nissinen  Jari Reinikainen 

  

  


