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Suomalaisen keilailun strategia
Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen
2020 saakka. Strategian tavoitteiden etenemistä tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa päivitetään.
Strategia ohjaa Suomen Keilailuliiton organisaation toimintaa, mutta sen tavoitteet koskettavat olennaisesti
myös Suomen Keilailuliiton jäsenliittoja, niiden seuroja sekä keilailu-urheilun ja -liikunnan kehittämistä
yleensä. Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvattaminen on tärkein yhteinen tavoite. Tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien lajin parissa toimivien tahojen tiivistä yhteistyötä. Vapaaehtoistoimijoilla
on tähän myös suuri merkitys. Kaikessa tekemisessä pyritään parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

YHTEISTEN TOIMIJOIDEN TAVOITETILA
Harrastava
keilaaja
TAVOITETILA

Keilailu sopii kaikille ja
kaikenikäisille, sillä sen
harrastamiseksi ei ole
fyysisiä vaatimuksia.
Keilailu on hauska ja
mukaansa tempaava
harrastus, joka sopii
kaikille.
Keilailusta saa helposti
elinikäisen harrastuksen,
joka tuottaa jatkuvaa
mielihyvää, kohentuvaa
kuntoa ja jännittäviä
kilpailutapahtumia.
Keilailu on helppo oppia
ja vaikea hallita, koskaan
ei tule täydelliseksi. Siksi
laji ottaa helposti
pauloihinsa.
Keilailu tarjoaa haasteita
ja erilaisia kokemuksia
eri käyttäjäryhmille.

Jäsenliitot
-

seurat
ohjaajat/valmentajat
vapaaehtoistoimijat

Suomen
Keilailuliitto
-

toimihenkilöt
luottamushenkilöt

Jäsenliitoilla ja seuroilla on
riittävät
toimintaedellytykset.

Suomen Keilailuliiton
toiminta on arvostettua ja
aikaansaavaa.

Jäsenliitot ja seurat
tekevät yhteistyötä.
Kommunikointi ja
yhteistyö halliyrittäjän
kanssa on tärkeää.

Suomen Keilailuliitto
kehittää toimintaansa niin,
että jäsenliittomme ja
seuramme voivat hyvin.

Jäsenliitot ja seurat
kehittävät toimintaa
aktiivisesti yhteistyössä
halliyrittäjän kanssa.
Jäsenliitot ja seurat
antavat toiminnan
esimerkillään
houkuttelevan kuvan tulla
lajin pariin.
Harrastaville keilaajille
tarjotaan erilaisia
”matalan kynnyksen”
kilpailuja, tehdään
osallistuminen
mahdollisimman helpoksi.

Suomen Keilailuliitto
huolehtii henkilökunnan ja
luottamushenkilöiden
hyvinvoinnista niin, että
toiminnassa on mukavaa
olla mukana.
Suomen Keilailuliitto on
mukana yhteistyössä
jäsenliittojen, seurojen ja
halliyrittäjien kanssa
kommunikoinnin
parantamiseksi kaikkien
toimijoiden kesken.
Suomen Keilailuliitto jakaa
valtakunnallisesti
jäsenliitoillensa hyväksi
todettuja
kilpailuformaatteja.

YHTEISTEN TOIMIJOIDEN MENESTYSTEKIJÄT
Harrastava
keilaaja
MENESTYSTEKIJÄT

Kilpaileminen tulee
kuvioihin jo
alkuvaiheessa. Aluksi
kilpaillaan
kavereiden kanssa ja
moni siirtyy pian
kisaamaan
virallisemminkin.
Useissa keilahalleissa
järjestetään
epävirallisia kilpailuja
ja sarjoja, joihin
osallistumiseen ei
vaadita
rekisteröitymistä.
Kun halu kilpailla
virallisemmin iskee,
on erilaisia
lisenssivaihtoehtoja.
Keilailu sopii kaikille
ikäryhmille,
sukupuolille ja
väestöryhmille ja
heitä kohdellaan
lajissamme
yhdenvertaisesti.

Jäsenliitot
-

seurat
ohjaajat/valmentajat
vapaaehtoistoimijat

Jäsenliitot, seurat ja
halliyrittäjät toimivat
aktiivisesti yhteistyössä ja
rekrytoivat
suunnitelmallisesti uusia
jäseniä ja vapaaehtoisia
toimijoita.
Jäsenliitoilla ja seuroilla on
vahva keilailutoiminnan
osaaminen.

Suomen
Keilailuliitto
-

toimihenkilöt
luottamushenkilöt

Suomen Keilailuliitto on
osaava ja asiantunteva
keilailun kattojärjestö.
Suomen Keilailuliitto on
uudistuskykyinen,
aktiivisesti toimiva ja
jäsenliittojensa kanssa
vuorovaikutteisesti
toimiva.

Suomen Keilailuliitolla on
Jäsenliitot ja seurat näkyvät kestävä tulo- ja
ja ovat arvostettuja
kulurakenne.
paikkakunnillaan.
Suomen Keilailuliitto
Jäsenliitot, seurat ja
sitoutuu edistämään
halliyrittäjät huolehtivat
yhdenvertaisuutta ja tasayhdessä yhteisöllisyydestä
arvoa sekä ehkäisemään
ja toimijoiden
syrjintää kaikessa
rekrytoinnista ja heidän
toiminnassaan. Tätä varten
jaksamisestaan.
SKL laatii
yhdenvertaisuussuunnitelJäsenliitot ja seurat
man.
huolehtivat säännöllisestä
ohjaajien- ja valmentajien
kouluttautumisesta.
Jäsenliitot ja seurat
sitoutuvat edistämään
yhdenvertaisuutta ja tasaarvoa sekä ehkäisemään
syrjintää kaikessa
toiminnassaan.

NÄKYVYYS JA JULKISUUS
NÄKYVYYS JA
JULKISUUS

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

Jäsenliitot
-

seurat
ohjaajat/valmentajat
vapaaehtoistoimijat

Suomen
Keilailuliitto
-

toimihenkilöt
luottamushenkilöt

Keilailu-urheilun alueellinen
ja paikallinen näkyvyys

Keilailu-urheilun
valtakunnallinen näkyvyys

Keilailu-urheilun
tapahtumien ja kiinnostavien
tarinoiden ja niiden taustalla
olevien henkilöiden esille
nostaminen alueellisesti ja
paikallisesti.

Keilailu-urheilun tapahtumien
ja kiinnostavien tarinoiden ja
niiden taustalla olevien
henkilöiden esille nostaminen
valtakunnallisesti.

Omien tapahtumien ja
kilpailujen aktiivinen
markkinointi ja
tiedottaminen yhteistyössä
keilahalliyrittäjien kanssa.

Kansainvälisten arvokilpailujen
ja SKL:n järjestämien (Ranking,
SM-liigat, SM-kilpailut)
kilpailujen aktiivinen
valtakunnallinen markkinointi
ja tiedottaminen.

Keilailun lajiesittelyt
messuilla, kouluissa ym.
tapahtumissa.

Some-markkinoinnin
lisääminen budjetoimalla
tähän erikseen varoja.
Tarjotaan valtamedioille
juttuja kiinnostavista
tarinoista ja henkilöistä.

KILPAILUTOIMINTA, HUIPPU-URHEILU JA
VALMENTAJAKOULUTUS
SUOMEN
KEILAILULIITTO
TAVOITTEET

Kilpailutoiminta

Huippu-urheilu Valmentajakoulutus

Kilpailutoimintaa
kehitetään nykyisestään
entistä houkuttavamaksi
osallistua kaikki
ikäryhmät huomioiden.

Suomalainen
huippukeilailu on
Euroopan ja maailman
kärkitasoa. Miehet ja
naiset pärjäävät
kansainvälisissä
arvokilpailuissa sekä
Euroopan ja maailman
toureilla. Jokaiseen
arvokilpailuun lähdetään
mitalitavoittein.

Kilpailutoimintaa
kehitetään nykyisestään
entistä houkuttavamaksi
osallistua huomioiden
myös taitotekijät.
Kilpailujen
järjestämisessä tulee
huomioida erillisryhminä
satunnaiset-, aktiivi- ja
huippukeilaajat.
Kilpailuja ja
rataolosuhteita
kehitetään edelleen eri
käyttäjäryhmille
soveltuviksi siten, että
myös huippu-urheilijat
voivat kilpailla
kotimaisissa
huippukeilaajille
suunnatuissa kilpailuissa
kansainvälisiä
arvokilpailuja vastaavissa
olosuhteissa.
Alueellinen tasapuolisuus
otetaan huomioon
kansallisissa
arvokilpailuissa.

Ohjaajien- ja
valmentajien määrän
kasvattaminen
jäsenliitotoissa
nykyisestään. Jokaiselle
jäsenliitolle koulutettuja
ohjaajia ja valmentajia.
Ohjaaja- ja
valmentajakoulutus
antavat kurssin käyneelle
mahdollisimman hyvän
tietotaidon ja
lähtökohdan
valmennustoiminnan
aloittamiselle ja
osaamisen jakamiselle
seuratasolta ylöspäin.

TOIMENPITEET

Tarkastellaan tämän
hetkisten
(keskiarvotasoitusjärjestelmä, luokkatasot,
pelimuodot,
olosuhteet ym.)
sopivuutta nykypäivän
kilpakeilailuun.

Suomen Keilailuliitto
panostaa entistä
voimakkaamman
maajoukkueryhmien
pelaajien kehittämiseen
kohti kansainvälistä
menestymistä
kokonaisvaltaisen
valmennuksen ja
teholeiritysten avulla.

Suomen Keilailuliitto
ottaa huomioon
alueellisen
tasapuolisuuden
myöntäessään
arvokilpailujen
järjestämisoikeuksia.

SKL:n maajoukkuevalmennuksen ja
Kuortaneen Olympic
Training Centerin
valmennuksen linjaukset
ja päämäärät tulevat olla
yhtenäiset.
Kansainvälisen keilailun
benchmarkkaus.
Verrataan omaa
toimintaa parhaiden
maiden vastaavaan.
Naisten
maajoukkueryhmäläisiä
tuetaan aikaisempaa
enemmän kansainvälisiin
kilpailuihin
osallistumiseksi.

Aktiivinen markkinointi ja
tiedottaminen seuroille ja
jäsenliitoille tulevista
kursseista.
Valmentajakoulutuksen
sisällön jatkuva
kehittäminen huippuurheilun kehittymisen
eturintamassa.

