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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Harri Järvinen avasi kokouksen. Hän toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Hän sanoi, että isoja päätettäviä asioita ei esillä ole, mutta useita mielenkiintoisia
keskustelunaiheita ja alustavia linjauksia.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ennakkoon lähetetty esityslista.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat 1/2012, kokous pidetty 17.1.2012 ja etäkokous
2/2012, kokous pidetty 4.-6.2.2012.
5. Toiminnanjohtajan katsaus
Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle ajankohtaisista asioista:
- Jäsenmäärä 5.3.2012 oli 12457, mikä oli 291 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.
- Hallitus tutustui koulutus- ja valmennuspäällikön raporttiin SKL On Tour-kiertueesta. Tapahtumasarja on saanut hyvän vastaanoton. Paikallisliittojen toiminnan auttamista jatketaan myös tulevalla kaudella.
- 75-vuotisjuhlallisuuksien valmisteluissa on tehty laskuvirhe, oikea ajankohta on 6.1.2014.
Historiikin tekemistä jatketaan kuitenkin jo aloitettuun tahtiin.
- Keilailugaala järjestetään tänä vuonna perinteisesti SM-liigojen finaalien jälkeen
21.4.2012 Tampereella. Seuraavana päivänä järjestetään Jäsenliittopäivä, jotta mahdollisimman monet voisivat osallistua molempiin tapahtumiin.
Tässä yhteydessä hallitus keskusteli pitkään Keilailugaalan kehittämisestä. Esille tuli mm.
paikallisten palkintojen jakaminen gaalassa. Ensi kauden gaalaa valmistelemaan asetetaan työryhmä.
- Kajaanin Keilailuliitto on muuttanut nimekseen Kainuun Keilailuliitto.
6. Vuoden 2011 tilinpäätös
Tilinpäätösmateriaali oli lähetetty hallituksen jäsenille etukäteen. Puheenjohtaja Järvinen
esitteli tilinpäätöstä ja lyhyen keskustelun jälkeen hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.
Tilinpäätöksen loppusumma on 542,58 euroa ylijäämäinen.
7. Ajankohtaisia asioita
Harri Järvinen alusti keskustelun muutamista ajankohtaisista asioista.
Ensin keskusteluun otettiin tasoitusjärjestelmä. Keskustelu oli odotetun vilkasta. Useimmat
hallituksen jäsenet olivat tyytyväisiä nykyiseen järjestelmään, jossa kilpailujen järjestäjä saa
itse valita laskentarajan ja tasoitusprosentin. SKL:n nettisivuille toivottiin laitettavaksi lisää
erilaisia tasoitustaulukoita ja kilpailun järjestäjiä rohkaistaan kokeilemaan erilaisia kilpailuja,
muutenkin kuin pelkästään tasoitustaulukoita muuttamalla.
Todettiin, että liian helpot olosuhteet vääristävät keskiarvolaskentaa.
Toinen asia oli yhteistyö Suomen Firmakeilailuliiton kanssa. Puheenjohtaja Järvinen oli keskustellut asiasta tapaamisessa SFKL:n puheenjohtajan Kai Kerbsin, Helsingin Bowlingliiton
puheenjohtajan Timo Mannisen ja Oy Bowling Ab:n puheenjohtajan Jorma Pailokarin kanssa. Tuossa tapaamisessa oli noussut esille mahdollisuus liittää hallinnollisella päätöksellä rekisteröimättömät SFKL:n jäsenet SKL:n jäseniksi firmakeilaajan statuksella. Järvinen ja Kerbs
selvittävät asiaa.

Järvinen kertoi, että YLE:n Oulun avointen miesten SM-kilpailujen televisiointi maksaa 8000
euroa +alv. Hallitus päätti hyväksyä tuon hinnan. Järvinen on yhteydessä YLE:en ja Oulun Keilailuliittoon mainosmyynnin koordinoimiseksi.
Erkki Jääskeläinen poistui kokouksesta tässä vaiheessa.
Järvinen kertoi hallitukselle aiemmin samana päivänä pidetystä palaverista, jossa olivat läsnä
kaikki maajoukkuevalmentajat, Jaana Puhakka, Teemu Raatikainen, Piritta Kantola (etäyhteys) ja Jarkko Sipilä. Mukana olivat myös koulutus- ja valmennuspäällikkö Sami Järvilä ja toiminnanjohtaja Pekka Korpi. Tapaamisessa keskusteltiin maajoukkueiden valmennuksen nykytilasta ja sen kehittämisestä. Esille tuli malli, jonka mukaan nykyisten valmennussopimusten loppumisen myötä siirtyminen ensin loppukesästä 2012 kolmen, ja sitten syksystä 2013
kahden valmentajan malliin. Myös maajoukkueryhmien koon pienentämisestä oli puhetta.
Näin voidaan toimintaa tehostaa.
Hallituksessa asiasta virisi vilkas keskustelu. Siinä kaivattiin keilaajille henkilökohtaisia valmentajia, joita ei nykyisin monellakaan ole. Tämä olisi tärkeää varsinkin nuorisomaajoukkueelle. Myös valmennuslinjan yhtenäistäminen joukkueiden ja ryhmien kesken olisi tärkeätä.
8. Kansainväliset asiat
Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle tammikuun lopussa pidetystä WTBA:n hallituksen kokouksesta. WTBA ja PBA ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka tehostaa mm. televisiosignaalin välitystä WBT-kilpailuista. Myös WBT-kilpailujen määrä kaiken kaikkiaan kasvaa.
WTBA:n kongressi hyväksyi syyskuussa periaatteessa Seniorien MM-kilpailujen aloittamisen.
Hallitus on nyt tutkinut asiaa ja ensimmäistä kilpailua kaavaillaan marras-joulukuun vaihteeseen 2012 Las Vegasiin. Tämä varmistuu suuntaan tai toiseen lähitulevaisuudessa. Hallitus
on hyväksynyt peliohjelman samanlaiseksi kuin nuorten MM-kilpailuissa, eli neljä naista ja
neljä miestä, jotka kukin maa valitsee.
SKL:n hallitus keskusteli asiasta ja totesi, että kilpailuihin ei ole budjetoitu lainkaan varoja.
Jos kilpailut toteutuvat, lähetetään joukkue jonka pelaajat maksavat itse omat kulunsa. Valinnasta päätetään, kun kilpailun järjestäminen varmistuu.
9. Valiokunta-asiat
Merkittiin tiedoksi veteraanivaliokunnan pöytäkirja 3/2011–12 sekä kilpailuvaliokunnan pöytäkirja 2/2011–12.
Molemmissa kokouksissa oli käsitelty veteraanien ikärajan nostoa 60 vuodesta 65 vuoteen.
Kilpailuvaliokunta ei nähnyt sitä tarpeellisena. Myös veteraanivaliokunta on vetäytynyt aiemmasta kannastaan ja esittää asian tarkempaa tutkimusta ennen toimenpiteitä.
Lyhyen keskustelun jälkeen hallitus totesi, että koska alun perin veteraanien suunnasta tullut
aloite ei ole saanut suurta kannatusta, ajatus ikärajan nostosta jätetään toteuttamatta.

10. Ansiomerkkianomukset
Hallitus päätti myöntää anomuksesta seuraavat ansiomerkit:
Kultainen ansiomerkki n:o 343: Markku Kytömäki, Serla, Mänttä
Hopeinen ansiomerkki:
Niilo Jokinen, TPS, Turku
Kalervo Järvelä, TPS, Turku
Mauno Kaseniemi, TPS, Turku
Tapio Kurvinen, TPS, Turku
Toni Laine, TPS, Turku
Juhani Lehtonen, TPS, Turku
Juha Lindberg, TPS, Turku
Ilkka Pohjola, TPS, Turku
Juhani Tuominen, TPS, Turku
Veikko M. Vuorinen, Tornados, Helsinki
Tässä yhteydessä Tuija Hiltunen kertoi hallitukselle Mäntän Keilailuliiton 50-vuotisjuhlasta,
missä hän oli ollut edustamassa Suomen Keilailuliittoa ja luovuttanut Markku Kytömäen ansiomerkin.
11. Saapuneet kirjeet
Jyväskylän Keilailuliitto oli kutsunut SKL:n valtuuston pitämään kokoustaan Jyväskylässä
5.5.2012. Hallitus hyväksyi kutsun.
Lappeenrannan Keilailuliitto oli lähettänyt kirjeen, jossa se esitti valtakunnallista kilpailukieltoa Jarmo ja Jesse Blombergille maksamattomien jäsenmaksujen takia. Hallitus keskusteli
asiasta ja totesi, että koska heidän seuransa R-ABC on maksanut lisenssimaksut, SKL:lla ei ole
mahdollista kilpailukieltoa asettaa. Seuralle ehdotettiin ao. keilaajien erottamista seurasta.
Lappeenrannan Keilailuliitto oli lähettänyt kirjeen, jossa se paheksui SKL:n keskiarvojärjestelmän keskiarvoajojen liian aikaista suorittamista kuukauden vaihteessa. Toiminnanjohtaja
kertoi hallitukselle järjestelmän toiminnasta ja hallitus totesi nykykäytännön olevan asiallinen. Toiminnajohtaja vastaa Lappeenrannalle.
Kalottitoimikunta on pyytänyt hallitukselta avustusta kalottiottelulle. Hallitus päätti myöntää
750 euroa tarkoitukseen.
Ballmasters ry on lähettänyt kirjeen, jossa anotaan Timo Raatikaiselle seurasiirtoa GB:hen
kesken kauden seuran sihteerin kömmähdyksen vuoksi. Hallitus myöntyi pyyntöön.
Paavo Pakonen poistui kokouksesta tässä vaiheessa.
Hallitus hyväksyi Turku Openin kansainväliseksi kilpailuksi.
Hallitus hyväksyi Tali Senior Openin kansainväliseksi kilpailuksi.

12. Muut asiat
Puheenjohtaja esitti seuraavan kokouksen ajankohdan siirtämistä. Keskustelun jälkeen uudeksi kokouspäiväksi sovittiin maanantai 16.4.2012.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 19.05.
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