
Helsingin Veteraanikeilaajien kerho ry 

 

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Aika: 30.8.2022  

Paikka: Talin keilahallin kabinetti 

Läsnä: 23 Helsingin Veteraanikeilaajien kerhon jäsentä 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 Tapani Kiviranta avasi kokouksen klo 12.05 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Kiviranta, sihteeriksi Christer Ehnlund, 
 pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Vainio ja Rainer Tuunela  
 
3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Vainio ja Rainer Tuunela  
 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja myönnetään läsnäolo- ja 
 puheoikeudet ulkopuolisille  
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Talin keilahallin  
 ilmoitustaululla neljätoista päivää ennen kokousta sekä HBL:n internet-sivuilla ja 
 myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus ulkopuolisille   
 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin 
 

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto  
  Tilinpäätös ja vuosikertomus käytiin läpi. Juhani Mellin luki toiminnantarkastajan  
  antaman lausunnon 
   
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille 
 vastuuvelvollisille 
 
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä  
 jäsenmaksun ja toimintarahan suuruus 
 Hyväksyttiin alkavan kauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. 
 Jäsenmaksuksi vahvistettiin 20€ ja toimintarahaksi 15€/syksy 2022 ja kevät 2023 
 
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 
 Helsingin Veteraanikeilaajien kerhon hallituksen puheenjohtajaksi valittiin  
 Tapani Kiviranta 
 



10. Valitaan hallituksen jäsenet, joko kaksi (2) tai kolme (3). Erovuorossa olevat 
jäsenet voidaan myös valita uudelleen. 

 Toiselle kaudelle jatkavat Christer Ehnlund, Raija Laakkonen ja Leena Koivunen 
 Erovuoroiset Pertti Tapola, Ari Tiainen ja Kari Nurmi valittiin uudelleen  
 kahdeksi vuodeksi.    
 
11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
 Valittiin toiminnantarkastajaksi Juhani Mellin ja varatoiminnantarkastajaksi 
 Rainer Tuunela 
 
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 Noudatamme viranomaisten suosittelemia koronavirusohjeita   
  
 Liiga-60 finaalia muutettiin siten, että 72 parasta mistä pelaavat A finaalissa ja   
 loput B finaalissa. Naiset jaetaan tasan kahteen lohkoon A ja B finaaliin ja   
 tämän jälkeen pelataan entisillä säännöillä. 
 
 Kinkku- ja kevätkilpailut pelataan kolmen hengen joukkuekilpailuna 
 bakerinä kuitenkin vain yksi heitto kerrallaan, yhteensä 9 sarjaa 
  
 HVK oma kilpailu pelataan keväällä. Kilpailussa pelataan myös Helsinki ranking ja  

HBL:n veteraanimestaruus 
   
 Syksyn Liiga-60 pelataan amerikkalaisittain. Kevään Liiga-60 pelimuoto ja 

pelaajamäärä erissä jää hallituksen päätettäväksi 
 
13. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50 
 
 
 
 
 
____________________________________ _______________________________  
puheenjohtaja Tapani Kiviranta  sihteeri Christer Ehnlund 
 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________  
pöytäkirjantarkastajat Rainer Tuunela  Mikko Vainio 


