Suomen Keilailuliitto ry
Liittohallitus

Pöytäkirja 3/2018

Aika:

13.3.2018 klo 13.30

Paikka:

Ravintola Mercur, Helsinki

Läsnä:

Perttu Jussila
Raimo Palokoski
Arto Hyvönen
Jani Koivukangas
Timo Manninen
Jaana Puhakka
Sami Järvilä

Poissa:

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
§1-11

toiminnanjohtaja/sihteeri

Jari Kumpulainen, myös varajäsen Sakari Kuparinen
Sami Lehtimäki, myös varajäsen Jukka Hooli
Riikka Ratia, myös varajäsen Hannele Impola
Jari Kallio, myös varajäsen Pasi Kaijansinkko

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
vuoden kolmanteen kokoukseen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.
4. Maajoukkueasiat
- naisten EM-joukkueen valinta
Päävalmentaja Ahokas esitteli naisten EM-joukkueen. Hallitus hyväksyi esityksen.
Joukkue Brysselissä pelattaviin EM-kilpailuihin on;
Eriksson-Sola Petra, Nasevat Raisio
Hiltunen Eliisa, Bay Turku
Juntunen Ani, Giants Kuopio
Lundèn Reija, GB Helsinki
Pasanen Sanna, Giants Paimio

Salo Vilma, Bay Kotka
Kotiin jäävä varapelaaja:
Piksilä Elice, GB Helsinki
- maajoukkuevalmennuksen suunnitelmat
Ahokas esitteli hallitukselle maajoukkueryhmien toimintaa ja sen kehittämistä kuluvalla ja tulevina vuosina. Hän kävi läpi myös valintaprosesseja.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;
- 2/2018, kokous pidetty 20.2.2018 (Liite1)
6. Toiminnanjohtajan katsaus
- jäsentilanne
Jäsenmäärä 13.3.2018 on 10 181 jäsentä, joista ensilisenssipelaajiksi on rekisteröitynyt
487 keilaaja.
- OKM erityisavustus
SKL tulee hakemaan erityisavustusta koskien VAU:n keilaajien integroitumista SKL:n
alle.
- työntekijöiden hakutilanne
Hakuja on tullut runsaasti molempiin pesteihin.
- keilailugaala 28.4.
Markkinointi on aloitettu ja ilmoittautuneita on jo jonkin verran.
- markkinointi
Facebookissa on kesäkuun loppuun saakka kestävä kampanja käynnissä.
Keilailuklubi-sarja pyörii parasta aikaa C-More-kanavalla. Sarjan toisesta tuotannosta
ja siinä mukanaolosta käydään neuvotteluja.
7. Koulutuskoordinaattorin katsaus
Jaana Puhakka kävi läpi tekemisiään ja suunnitelmia. Verkkosivujen rakennetta ja sisältöä on suunniteltu. Sitä tehdään kevään aikana. 3-tason valmentajakoulutuksen sisältöä on tehty yhdessä muiden tarkkuuslajien kanssa. Syksylle on tarkoitus jalkautua
kentälle järjestämällä eri tilaisuuksia alueittain.
8. Kehitysasiat
- matalan kynnyksen kilpailuformaatit
Hallituksen jäsenet ovat lähettäneet eri formaatteja toiminnanjohtajalle, joka jakaa
niitä jäsenliitoille ja keilahalleille käytettäviksi.
- kysely, ensilisenssikeilaajat
Palautteita on nyt analysoitu tarkemmin ja niiden perusteella infoa ja muuta lisenssiin
sisältöön liittyviä asioita tullaan selkeyttämään. Kehityskohteet otetaan myös huomioon.
- kansallisen keilailuviikon sisältö
Syksyllä (syyskuun viimeinen viikko) kansallisen urheiluviikon kanssa samaan
aikaan olisi tavoitteena, että keilahallit olisivat myös mukana. Keilailuviikosta tehdään

mainos, johon laitetaan esille mukana olevat keilahallit. SKL tekee materiaalit viikon
markkinointiin.
Yhteistä kehityspäivää keilahalleille ja jäsenliitoille suunnitellaan Hospitality Forumin
yhteyteen, joka järjestetään 22.5.2018. Kehityspäiväksi päätettiin esittää MaRa:n
keilahallityöryhmälle forumia edeltävää päivää 21.5.
9. Kansainväliset asiat
Puheenjohtaja Jussila kertoi, että ETBF:n ylimääräinen kokous tullaan järjestämään
16.6.2018 naisten EM-kilpailujen yhteydessä.

10. Liittovaltuuston asiat
- tilinpäätös 31.12.2017
Hyväksyttiin jo viime kokouksessa esitettäväksi valtuustolle.
- toimintasuunnitelma 2018-2019
Valmistuu viikolla 13. Käsitellään hallituksen sähköpostikokouksessa.
11. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- VAU:n työryhmän kuulumiset
Arto Hyvönen kertoi, että valiokunnan kokouksessa keskityttiin suunnittelemaan mihin
mihin ja miten VAU:n keilaajat saataisiin mahdollisimman järkevästi liittymään SKL:n
seuroihin. Lauantaina 17.3. pidetään keila-cupin jälkeen keilaajille maajoukkuevalmentajien infotilaisuus. (Arto Hyvönen poistui kokouksesta)
- veteraanivaliokunnan pöytäkirja 8.3.2018
Hyväksyttiin. Pöytäkirja sisälsi sääntömuutoksen koskien veteraanien valtakunnansarjoja (Liite2).
12. Ansiomerkkianomukset
Ei hakemuksia.
13. Saapuneet kirjeet
Ei saapuneita kirjeitä.
14. Muut asiat
Keskusteltiin seuraavassa kokouksessa käsiteltävistä asioista. Esille nousi SKL:n rooli
muun muassa paikallisliittojen alla tapahtuvista keilahallien vaihdoksista.
15. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
- valtuuston kevätkokouksen paikka ja päivä
Valtuuston kevätkokous pidetään Sokos Hotel Vantaalla Tikkurilassa 14.4 klo 12.00 alkaen. Hallituksen seuraava kokous pidetään 24.4. Tätä ennen pidetään etäkokous.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.31.

Vakuudeksi:

Perttu Jussila
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

