
Suomen Keilailuliitto ry Pöytäkirja 6/2011
Liittohallitus

Aika: 4.10.2011 klo 14.30

Paikka: Hotelli Scandic Continental, Helsinki

Läsnä: Harri Järvinen puheenjohtaja, § 1-§ 11
Lasse Lintilä varapuheenjohtaja, johti puhetta § 12-§ 18
Tuija Hiltunen
Ville Holmström
Daniela Lönnroth
Timo Manninen
Pirkko Olkkonen
Paavo Pakonen
Raimo Palokoski
Erkki Jääskeläinen valtuuston puheenjohtaja, § 1-§ 10
Leena Paavolainen Huippu-urheilun muutostyöryhmä, kutsuttuna § 1 -§ 2
Pekka Korpi toiminnanjohtaja/sihteeri

Poissa: Antti Kapulainen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi syyskauden toiseen
kokoukseen. Hän esitteli Leena Paavolaisen, joka oli tullut esittelemään hallitukselle Huip-
pu-urheilun muutostyöryhmän toimintaa.

2. Huippu-urheilun muutostyö

Leena Paavolainen kiitti aluksi keilailun hyvää työtä, jota lajin piirissä on tehty HuMu-
työryhmän tavoitteiden suunnassa. Hän totesi, että keilailu on toiminnassa kärkilajien jou-
kossa.
Paavolainen esitteli työryhmänsä toimintaa, sen tavoitteita ja saatuja tuloksia. Tärkein lie-
nee ns. Urheilijan polku, mutta unohtaa ei saa myöskään valmentajien toiminnan aktivoin-
tia ja aseman parantamista. Kansainvälisellä huipulla olevan suomalaistutkimuksen hyödyt
on saatava käytännön tasolle.
Puheenjohtajan yhteenvedon jälkeen hallitus keskusteli aiheesta ja teki Paavolaiselle kysy-
myksiä. Ennen kaikkea esille tuli mahdollisten huippuvaiheyksikköjen rakenne ja lajiliittojen



asema niissä samoin kuin lajiliittojen nykyisten avustusten säilyminen tai muuttuminen uu-
dessa vaiheessa. Paavolainen vastasi, että jatkossakin lajiliitot vastaavat omasta huippu-
urheilustaan, mutta niistä muodostetaan lajiryhmiä, jotka pystyvät hyödyttämään toisiaan
ja näin välttämään moninkertaista työtä.
Keskustelun jälkeen Paavolainen poistui kokouksesta.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ennakkoon lähetetty esityslista. Puheenjohtaja
Järvinen kertoi, että hän joutuu poistumaan kokouksesta klo 18.00 jonka jälkeen varapu-
heenjohtaja Lintilä jatkaa kokouksen vetämistä.
Tässä vaiheessa puheenjohtaja Järvinen luki ennen kokousta keilatun hallituksen mesta-
ruuskilpailun tulokset. Kiertopalkinnon voitti Lasse Lintilä tuloksella 1466. Merkittävää oli,
että tämä tulos oli puhdas tulos. Lintilä kiitti kilpakumppaneitaan kovasta kisasta.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2011, kokous pidetty 24.8.2011.

6. Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle ajankohtaisista asioista:
- Jäsenmäärä 3.10.2011 oli 11870, mikä oli 287 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan

aikaan.

- Euroopan Mestarien Cupin taloudellinen tulos.
Kaikkien maksujen pitäisi olla nyt tullut, joten kisojen taloudellinen tulos oli 6653,22 eu-
roa ylijäämäinen. Timo Mannisen ehdotuksesta hallitus keskusteli avustuksesta Lahti
Bowlingille ja päätti, että sille annetaan 1300 euroa juniorityön tukemiseen.

- Toiminnanjohtaja kertoi, että Urheilun Oikeusturvalautakunnan jäsenet eivät saa täyttä
70 vuotta toimikautensa aikana. Erkki Jääskeläinen, joka oli ehdolla, ylittää tuon rajan,
joten hän ei tule kysymykseen jäseniä valittaessa.

- Matkaraportti naisten MM-kilpailuista Hongkongista.  Se käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi.



7. Taloustilanne 31.8.2011

Toiminnanjohtaja esitteli liiton taloudellista tilannetta elokuun loppuun saakka. Tilanne
merkittiin tiedoksi.

8. Budjetin 2012 alustava käsittely

Puheenjohtaja esitteli hallitukselle toimiston tekemää alustavaa budjettiesitystä vuodelle
2012. Keskusteluun nousi lähinnä periaate siitä, osallistutaanko uuteen Singlen MM-
kilpailuun. Sen alustava budjetti on lähes 10.000 euroa. Keskustelussa hallitus kannatti aja-
tusta, että kaikkiin ETBF:n ja WTBA:n mestaruuskilpailuihin osallistutaan. Keskustelussa oli
myös valmentajien määrä arvokilpailuissa. Siihen otetaan kantaa tapauskohtaisesti.
Myös seniori- ja veteraanitoimintaa tulisi vahvistaa, koska sen toiminnan piirissä on yli puo-
let jäsenkunnasta.
Näillä evästeillä budjetti lähetettiin talousvaliokunnan käsittelyyn.

9. Toimistotyöntekijä vaihtuminen

Toimistoassistentti Nora Salminen on irtisanoutunut. Puheenjohtaja kertoi uuden työnteki-
jän hakuprosessista, joka on jo alkanut. Uuden työntekijän on aloitettava mahdollisimman
pian. Mahdollisesti uuden työntekijän myötä tehdään toimiston sisäisiä järjestelyitä. Talo-
usvaliokunta hoitaa asian käytännössä.

10. Kansainväliset asiat

Puheenjohtaja kertoi hallitukselle Hongkongissa syyskuussa pidetyistä FIQ:n ja WTBA:n
kongresseista.
WTBA:n ja WNBA:n yhteinen esitys FIQ:n uudelleen organisoinniksi meni läpi ja sitä myötä
FIQ:n merkitys laskee. WTBA hoitaa jatkossa kaiken kymmenen keilan toiminnan maail-
manlaajuisesti. Käytännössä on enää vain yksi organisaatio.

WTBA:n puheenjohtajana jatkaa yhdysvaltalainen Kevin Dornberger, joka valittiin myös
FIQ:n puheenjohtajaksi. WTBA:n ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Korpi.
Hallitus onnitteli Korpea. Päätettiin, että toimen hoitamiseen kuluvat n. 10 matkapäivää
ovat työaikaa. Näin siksi, että tämä toiminta on SKL:n etu.

Hallitus nimesi valmentajien esityksestä Nordic Youth Cupiin Reykjavikiin naisten joukku-
eeksi alle 21-vuotiaat Sanna Pasanen, GB ja Roosa Lundén, GB, varalla Noora Alanko Sirkut.
Alle 23-v Marjo Pöntinen, OLS ja Heidi Manninen, Mercur, varalla Jenni Keränen, Cherry.
Miesten joukkue nimetään Lahti Openin jälkeen 17.10.2011.



11. Toimintasääntöjen muutosehdotus

Puheenjohtaja Järvinen teki yhteenvedon keväällä käsitellystä toimintasääntöjen muutos-
esityksestä. Keskustelun jälkeen päätettiin, että toiminnanjohtaja lähettää ehdotuksen jä-
senliitoille lausuntoja varten. Liittojen palautetta pyydetään 31.3.2012 mennessä. Jos jäsen-
liitoilla ei ole huomautettavaa, pyydetään kuittaus siitä, että sääntömuutosehdotus on vas-
taanotettu ja luettu.
Puheenjohtaja Harri järvinen poistui kokouksesta, puheenjohtajana jatkoi varapuheenjoh-
taja Lasse Lintilä.

12. Valtakunnallinen Keilailuviikko

Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle saamiaan tietoja Suomen Keilahalliyhdistyksen syys-
kuun alussa järjestämästä Valtakunnallisesta Keilailuviikosta. SKL:n ylläpitämän etusivun
osallistumislistaan ilmoittautui vain 14 keilahallia.
Hallitus kritisoi viikon järjestelyä mm. siitä että tieto halleille tuli aivan liian myöhään.
Monet hallit mm. olivat jo ehtineet käynnistää omat markkinointitoimensa syksyä varten.
Keilahalliyhdistys kertoi, että sen toiminta siirretään kuluvan vuoden lopussa Matkailu- ja
ravintolapalvelut (MaRa) ry:n keilahallityöryhmälle.

13. Antidopingohjelman päivitys

Hallitus käsitteli Suomen Keilailuliiton ja totesi sen olevan ajan tasalla, eikä siihen tarvinnut
tehdä muutoksia.

14. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat valiokuntien pöytäkirjat:
- Nuoriso- ja koulutusvaliokunta 1/2011–12
- Talousvaliokunta 2/2011
- Sarjavaliokunta 4/2010–11
- Veteraanivaliokunta 4/2010–11
- Veteraanivaliokunta 1/2011–12

Veteraanivaliokunnan pöytäkirjaa käsiteltäessä hallitus totesi, että mikäli veteraanivalio-
kunta haluaa tehdä kyselyn ikärajan nostamisesta, se toteuttaa sen itse ja palaa sitten halli-
tukseen esityksen kanssa.

13. Ansiomerkkianomukset

Hallitus myönsi anomuksesta seuraavat ansiomerkit:
Kultainen ansiomerkki n:o 338 Martti Skyttä, Nuppi, Kouvola
Kultainen ansiomerkki n:o 339 Jukka Silén, Nuppi, Kouvola
Kultainen ansiomerkki n:o 340 Kari Vanhala, Nuppi, Kouvola
Kultainen ansiomerkki n:o 341 Pentti Skyttä, Nuppi, Kouvola



14. Saapuneet kirjeet

Aktiivinen ryhmä seniorikeilaajia oli halukas sopimaan seniorien epävirallisesta maaottelus-
ta Ruotsin kanssa Nordic Senior Tourin yhteydessä Turussa 7.12.2011 ja anoi tätä varten tu-
kea 500 €. Hallitus myöntyi anomukseen.

15. Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille.

16. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja Lintilä päätti kokouksen klo 19.15.

Vakuudeksi:

Harri Järvinen Lasse Lintilä Pekka Korpi
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri


