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Keilaklubi Courun Colaajat ry
Toimintasuunnitelma kaudelle 2008-2009

1 Yleistä
Keilaklubi Courun Colaajat ry on keilailuharrastuksen ja keilailun
kilpailutoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen erikoistunut seura Hattulasta.
Seura kuuluu Hämeenlinnan Keilailuliittoon. Kilpailukausi 2008 – 2009 on
seuran 18 toimintakausi.
Seuran jäsenmäärä on kauden alussa 32 henkilöä. Seuraan voidaan ottaa
muutamia uusia jäseniä kauden aikana sääntöjen edellyttämässä
järjestyksessä.
2 Valmennustoiminta
Seuran jäsenistä Aki Aarikka on käynyt Suomen Keilailuliiton järjestämän
keilailun ohjaaja-kurssin. Seura pyrkii aktivoimaan ja taloudellisten resurssien
mahdollistaessa tukemaan jäseniä osallistumaan keilailun ohjaajakoulutukseen sekä SKL:n järjestämille keilailun perusvalmentaja kursseille.
Valmentajakoulutuksen tarkoituksena on ennen kaikkea saada uusinta tietoa
keilailuvalmennuksesta ja sitä kautta parasta mahdollista tukea
nuorisotoimintaan ja -valmennukseen.
3 Nuorisotoiminta
Suomen Keilailuliiton määrittelemien ikäkausirajojen mukaan seuraan kuuluu
kolme junioria/nuorta. Seura pyrkii edelleen aktivoimaan myös uusia junioreita
ja nuoria keilailun pariin ja liittymään seuraamme. Seura ei peri
nuorisojäseniltä liittymis- eikä jäsenmaksua.
Seura tukee uusia keilailun aloittavia junioreita ja nuoria antamalla opastusta
ja valmennusta keilailuun sekä taloudellisten resurssien mahdollistaessa myös
esim osallistumismaksujen, Suomen keilailuliiton järjestämien leirien
osallistumismaksujen ja matkakustannusten osalta taloudellisesti.
Keilailun ohjaaja-koulutuksen käyneet ovat aktiivisesti ohjaamassa nuorisoa
Hämeenlinnan Keilailuliiton järjestämillä ”junnu tunneilla” joissa on
mahdollisuus myös saada seuraan uusia nuorisojäseniä.
4 Kilpailutoiminta
Seura kannustaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti kilpailutoimintaan sekä
Hämeenlinnan että ympäristökuntien keilahalleissa.
4.1 Joukkuekilpailut
CouCou on ainoa seura Hämeenlinnan Keilailuliitossa jolta osallistuu joukkue
Suomen Keilailuliiton valtakunnansarjaan miesten yleisessä sarjassa.
Kilpailukaudella 2008 – 2009 joukkue on kolmossarjassa.
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Joukkueen toimintaa tullaan kilpailujaoston johtajan toimesta terävöittämään
niin, että mahdollisuudet menestyä sarjassa ovat hyvät ja ainoana tavoitteena
voidaankin pitää nousua kauden päätteeksi kakkossarjaan.
Alustava sarjaohjelma:
LOHKO: 2
CouCou Hämeenlinna
13.9.2008 11.00 Hämeenlinna
FBC Forssa
25.10.2008 11.00 Forssa
GF II Tampere
29.11.2008 11.00 Tampere
Sinetti Vantaa
17.1.2009 11.00 Tikkurila
Siniset Riihimäki
21.3.2009 11.00 Riihimäki
Tuubi Ylöjärvi
18.4.2009 11.00 Ylöjärvi
HKL:n paikallissarjoissa seura jatkaa kolmella joukkueella.
Ykkösjoukkue kilpailee korkeimmalla tasolla eli Valiosarjassa. Joukkue
tavoitteena olkoon valiosarjan voitto kauden päätteeksi.
Kakkosjoukkue pelaa edellisen kauden tapaan kakkossarjassa.
Kolmosjoukkue jatkaa edelleen kolmossarjassa. Kolmosjoukkueen pelit on
tarkoitettu ensisijaisesti nuorisokeilaajille, keilailun vasta aloittaneille, ja
vähemmän kilpakeilailua harrastaville kokemuksen hankkimiseksi
joukkuekilpailuista.
Joukkuekilpailuiden pelimaksuista seura maksaa valtakunnansarjojen osalta
koko pelimaksun ja paikallissarjoissa puolet HKL:n määräämästä
paikallissarjamaksusta.
4.2 Henkilökohtaiset kilpailut
Seuran johtokunta kannustaa kaikkia jäseniä ottamaan aktiivisesti osaa
Hämeenlinnan ja ympäristökuntien keilahalleilla järjestettäviin
erikoiskilpailuihin. Aktiivinen kilpailuihin osallistuminen antaa kaikille seuroille
mahdollisuuden järjestää laadukkaampia ja palkinnoiltaan parempia kilpailuita.
4.3 Seuraottelut
Kauden aikana järjestetään aikaisemmilta vuosilta perinteiseksi muodostuneet
seuraottelut Mistral (Porvoo), KE-57 (Seinäjoki) seuroja vastaan ja jatketaan
viimekaudella ensimmäisen kerran kokeiltua kolmen seuran ottelua CouCou:n,
Kiilan ja Juvel-Teamin välillä.
4.4 Seuran mestaruuskilpailu
Seuran mestaruuskilpailut järjestetään edellisvuosien tapaan kaksiosaisena
joista toinen osa on Courun Colauksen yhteydessä talvella 2009 ja toisen osan
johtokunta päättää syksylle 2008.
5 Courun Colaus 2009
Kilpailu järjestetään HKL:n päättämänä ajankohtana talvella 2009.
Tarkoituksena on järjestää mahdollisimman laadukas ja myös laajemmalta
alueelta kilpailijoita houkutteleva kilpailu.
Tarkemmat yksityiskohdat ja kilpailun johtajan päättää johtokunta.
Kilpailun yhteydessä järjestetään perinteinen Hattula – Kalvola kuntaottelu
sekä Hattulan kunnan mestaruuskilpailut.
6 Kilpailujaosto
Seuran sisäisenä osana on viimekaudesta lähtien ollut kilpailujaosto. Jaoston
tarkoituksena on terävöittää seuran valtakunnansarjan ja valiosarjan
joukkuetoimintaa sitouttamalla halukkaat jäsenet tuloskunnon ylläpitämiseen,
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harjoittelemalla ja kilpailemalla aktiivisesti, joukkueiden tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Valtakunnansarjan ja valiosarjan joukkueet kootaan ensisijaisesti
kilpailujaoston jäsenistä.
Jaostolle määrätään jäsenmaksu joka johtokunnan esityksen mukaan on 50€
kaudella 2008 – 2009. Jaostoon kuulumattomilla jäsenmaksu on 30€.
Seuran johtokunta valitsee jaostolle johtajan ja joukkueiden valitsijan.
Jaoston tarkemmat toimintaohjeet ovat liitteessä
7 Kilpailumatkat
Kauden aikana johtokunta pyrkii järjestämään ainakin yhden kilpailumatkan
keilahalliin johon muuten tulisi harvemmin lähdettyä sekä perinteiset matkat
SM-kisoihin.
SM-kilpailuihin Helsinkiin järjestetään yhteinen matka johon on tavoitteena
saada neljä 4-mies joukkuetta.
CD-mestaruuskilpailuihin osallistuu ainakin yksi joukkue ja veteraanien sekä
nuorten SM-kilpailuihin mahdollisimman moni osallistumisoikeuden omaava.
Seura maksaa taloudellisen tilanteen salliessa yhden SM-kilpailun
osallistumismaksun jäsenelleen ja osallistuu yhteisten matkojen
matkakustannuksiin.
8 Harjoittelu ja harrastustoiminta
Seuran tavoitteena on kehittää ohjattua laji harjoittelua ennen kaikkea nuoriso
jäsenten osalta. Tähän liittyy myös edellä mainittu valmennustoiminnan
kehittäminen.
Keilailua pidempään harrastaneita kannustetaan myös harjoittelemaan
aktiivisesti. Sitä kautta jäsenet pystyvät osoittamaan nuorisolle harjoittelun
tärkeyden ja myös hauskuuden.
Johtokunta varaa harjoitusvuoron (2-4 rataa) Hämeenlinnan keilahallilta ja
tukee päättämällään summalla ko harjoitusvuorolla kävijöitä maksamalla osan
ratamaksusta.
9 Edustaminen
Seuran jäsenistä Aki Aarikka on Hämeenlinnan Keilailuliiton
varapuheenjohtaja ja Lasse Jetsonen HKL:n hallituksen jäsen.
Seura kannustaa jäseniään hakeutumaan aktiivisesti edustustehtäviin sekä
paikallisella, että valtakunnallisella tasolla.
10 Muuta
Kauden 2007 - 2008 kevätkokouksessa hyväksyttiin seuralle uudet säännöt.
Säännöt tulevat virallisesti voimaan Patentti- ja rekisterihallituksen
tarkastuksen jälkeen.
Kaudella 2007 – 2008 seuran tiedotustoiminta on toiminut kiitettävällä tavalla.
Seuran kotisivuilla on runsaasti kävijöitä ja tekstiviestein on lähes kaikki
jäsenet tavoitettavissa. Tavoitteena on ylläpitää samantasoinen tiedottaminen
myös uuden toimintakauden aikana.
Toimintakauden 2008 - 2009 talous luo haasteita johtokunnalle ja koko seuran
jäsenistölle. Hattulan kunnan myöntämää toimintatukea ei kaudelle saada
koska anomus tuen saamiseksi jätettiin myöhässä.
Johtokunta edellyttääkin jäsenistön aktiivista toimintaa seuran hyväksi esim.
osallistumalla talkootöihin kun niihin on mahdollisuus.
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Seura pyrkii, taloudellisen tilanteen salliessa, järjestämään kaikille jäsenille
avoimet keilamatkat perinteiseen tapaan. Tavoitteena on järjestää kaksi
matkaa joihin saadaan mahdollisimman runsas osanotto. Matkojen
järjestelyistä päättää johtokunta kauden aikana.
Seuran tavoitteena on ylläpitää kaudella 2008 – 2009 saavutettua mainetta
Hämeenlinnan Keilailuliiton menestyksekkäimpänä keilaseurana joka on
vetovoimainen ja hyvähenkinen seura myös muiden keilaajien keskuudessa.
Tavoitteen eteen jokaisen seuran jäsen on annettava oma panoksensa.

Johtokunta
Hattulassa

.6.2008

Puheenjohtaja

Sihteeri
Aki Aarikka

Jäsen

Heikki Väisänen
Jäsen

Reijo Toivonen
Jäsen
Lasse Jetsonen

Risto Nyqvist
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Toimintasuunnitelma 2008 – 2009

LIITE1

Kilpailujaoston toimintaohje

1. Jaoston johtajana toimii johtokunnan aina yhdeksi kaudeksi kerrallaan nimeämä
henkilö
2. Jaoston jäsenmaksun maksavat keilaajat sitoutuvat aktiiviseen harjoitteluun ja
kilpailutoimintaan
3. Jäsenmaksun määrittää seuran vuosikokous kaudeksi kerrallaan
4. Jaoston ensisijaisena tavoitteena on seuran mahdollisimman hyvä menestyminen
joukkuekilpailuissa ja sarjoissa.
5. Valtakunnansarjan ja valiosarjan joukkueet valitaan aina ensisijaisesti jaoston
jäsenistä kilpailuhetken tuloskunnon perusteella.
6. Jos jaostoon kuulumaton keilaaja osoittaa kauden aikana merkittävää kehittymistä
voi hän suorittaa jaoston jäsenmaksun kauden aikana ja tulla huomioiduksi
joukkueita valittaessa.
7. Kilpailut joihin joukkue valitaan kilpailujaoston jäsenistä:
a. Valtakunnansarja
b. Tornados Team Tournament Helsingissä
c. MaPo:n 24 tunnin kilpailu Seinäjoella
d. HKL:n valiosarja
e. HKL:n mestaruuskilpailuiden 4-mies ja parikilpailu joukkueet

