
HYVINKÄÄN KEILAVETERAANIT  PÖYTÄKIRJA 

 

Syyskokous 

Aika: 14.10.2022 klo 12.15 

Paikka: Hyvinkään keilahalli, Kauppalankatu 7 – 11 

Läsnä: Läsnä 27 jäsentä (liite 1) 

 

Hyvinkään Keilaveteraanit tarjosi pullakahvit kokoukseen osallistujille. 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Hyvinkään Keilaveteraanien puheenjohtaja Markku Kontturi avasi kokouksen klo 

12.15 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi syyskokoukseen.  

 

Puheenjohtaja avasi keskustelun liittomyllyyn osallistumisesta ja siihen 

sitoutumisesta. Keskustelun jälkeen todettiin, että Hyvinkään keilailuliitto ja 

keilaveteraanit valitsevat omat joukkueet liittomyllyyn. 

 

1.1. Esityslistan hyväksyminen 

 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi (liite 2). 

Kohtaan 7. Muut asiat puheenjohtaja ilmoitti ottavansa käsittelyyn 

talousarvion uudelleen käsittelyn tälle kaudelle.  

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Kokouksessa valittiin 

- puheenjohtajaksi Markku Kontturi 

- sihteeriksi Lea Romppanen 

- pöytäkirjantarkistajiksi Yrjö Hämäläinen ja Mauri Tallberg, jotka toimivat 

tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

 

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

 

Todettiin, että paikalla oli 27 äänioikeutettua jäsentä, jotka ovat osallistuneet 

perjantaikisoihin.  

 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 



Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia, 

kun kokouskutsu on julkaistu 7 päivää ennen kokousta. 

 

Tästä kokouksesta on kokouskutsut jäsenistölle ilmoitettu kotisivujen kautta sekä 

keilahallin ilmoitustaululla useiden viikkojen ajan, joten kokous todettiin laillisesti 

kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

5. Esitellään toimikunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä 

toiminnantarkastajien lausunto 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja esitti hallituksen laatiman toimintakertomuksen 

toimikaudelta 01.07. 2021 – 30.06.2022. Toimintakertomus hyväksyttiin 

yksimielisesti (liite 3).  

Samoin puheenjohtaja esitti yhdistyksen tilinpäätöksen, jonka tulos oli 841,58 € 

tappiollinen. 

Lisäksi puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan antaman lausunnon (liite 4). 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämisestä 

toimikunnalle ja muille vastuuvelvollisille 

 

Vahvistettiin toimintakauden 01.07.2021 – 30.06.2022 tilinpäätös.  

Tili- ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon perusteella 

myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus 

toimintavuodelta 01.07.2021 – 30.06.2022. 

 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Puheenjohtaja Kontturi toi esille huolen yhdistyksen taloudellisesta tilasta. Hän 

esitti, että jäsenmaksua korotetaan 0,50 € eli pelimaksu on tästä lähtien 11 €. 

Kuluja karsitaan ja jatkossa toimitaan seuraavasti: 

- viikkokilpailun paras A- ja B-sarjassa saa keilailulipun sekä arvontaliput 

molemmissa sarjoissa säilyy ennallaan, 

- kuukausiliput: A- ja B-sarjassa kuukauden paras saa yhden lipun, kuten tähän asti 

- kauden paras: A-ja B-sarjassa yksi lippu voittajalle 

- Triossa ja Duossa ei jaeta enää kierrospalkintoina keilalippuja 

- keväällä kevätkokouksen yhteydessä jaetaan palkintorahat Triossa sekä Duossa 

pelattujen kilpailumaksujen mukaan; muut palkinnot, mikäli jaettavaa on 

- toimitsijapalkkioita ei jaeta kenellekään – asiat hoidetaan talkoilla 

Talous pidetään tämän kauden tiukkana. 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan tekemä ehdotus talouden 

vakauttamiseksi.  

 



8. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja kiitti syyskokoukseen osallistujia aktiivisuudesta. Kokous päättyi klo 

12.40.  

 

Vakuudeksi: 

 

_______________________________ ___________________________ 

Puheenjohtaja Markku Kontturi Sihteeri Lea Romppanen 

 

Liitteet 

1) Kokouksen osallistujalista 

2) Esityslista  

3) Vuosikertomus 

4) Toiminnantarkastajan lausunto  

 

 

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua 

vastaavaksi. 

 

_______________________________ ___________________________ 

Yrjö Hämäläinen   Mauri Tallberg 


