Suomen Keilailuliitto ry
Liittohallitus

Pöytäkirja 10/2019

Aika:

10.12.2019 klo 13.30

Paikka:

Ruusulan keilahallin kokoustila, Helsinki

Läsnä:

Perttu Jussila
Raimo Palokoski
Jani Koivukangas
Janne Kolhonen
Jari Ratia
Ossi Kauppi
Jaakko Räikkönen
Arto Hyvönen
Jari Kallio
Risto Spora
Juha Immonen
Ari Palm
Arto Lehtoruusu
Hannele Impola
Sami Järvilä

Poissa:

puheenjohtaja

etäyhteydellä läsnä
etäyhteydellä läsnä
varajäsen
varajäsen etäyhteydellä läsnä
varajäsen
varajäsen etäyhteydellä läsnä
varajäsen etäyhteydellä läsnä
toiminnanjohtaja/sihteeri

Sami Lehtimäki

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet ja paikalla
olevat kutsutut varajäsenet tervetulleiksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;
- 9/2019, kokous pidetty 12.11.2019 (Liite1)

5. Maajoukkueasiat
- Olympiakomitean tehostamistukiprosessin päätös
Toiminnanjohtaja kertoi Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön päätöksestä.
Tehostamistuki nousi vuodelle 2020 yhteensä 52 000 euroon. Tuki oli vuonna 2019
37 000 euroa. Korotus kohdennetaan maajoukkueen koti- ja ulkomaan leiripäiviin.
6. Toiminnanjohtajan katsaus
-

-

Jäsentilanne
SKL:n jäsenmäärä on 10.12.2019 yhteensä 9171 jäsentä.
Taloustilanne per 30.11.2019
Toiminnanjohtaja kävi läpi hallitukselle taloustilanteen ja loppuvuoden arvion.
OKM:n yleisavustuksen tilanne 2020
Toiminnanjohtaja kertoi hakuprosessista. Tukianomus on jätetty määräaikaan
mennessä. Valtioneuvosto on nyt päättänyt vuoden 2020 budjetin täydennyksellä kumota aiemmin suunnitellun 2,4 miljoonan euron leikkauksen liikuntajärjestöjen avustuksiin. Näin ollen vuoden 2020 avustukseen ei ole odotettavissa merkittäviä
muutoksia.
Jäsenkyselyn tilanne
Kyselyn tulosten analysointi on vielä kesken.
Ensilisenssin ostot Suomisportin kautta
Suomisportille lähetetään parannusehdotuksia koskien rekisterin raportointia.
Markkinointi
Youtubessa on koko Suomen kattava kampanja menossa. Keilailu Klubin kolmannen
tuotantokauden kuvaukset ovat käynnistymässä ja sarja tulee ulos CMorelta kevään
aikana. Ylen kanssa on tehty kirjalliset sopimukset koskien televisioitavia SM-kilpailujen ja EM-kilpailujen lähetyksiä. Seuroille suunnattu jäsenhankintakampanja järjestetään 1.1.-15.4.2020.

7. Toimintasääntöuudistus
- vastuullisuus, säännöt ja määräykset lisättävä toimintasääntöihin 2020
OKM:n liikunnan yleisavustukseen tulee 15 prosenttia vaikuttavaksi kriteeriksi
vuodelle 2021. Liiton toiminta- ja kilpailusääntöihin on tehtävä tarkennuksia.
Kilpailu- ja sarjavaliokunta ottaa yhdessä Arto Hyvösen kanssa tehtäväkseen ensi
vuoden aikana valmistella kilpailusäännöt kriteerien mukaisiksi. Toiminnanjohtaja
valmistelee toimintasääntöihin tulevat muutokset.
- jäsenliittojen ideat ja esitykset toimintasääntömuutokseen
Risto Spora esitteli HBL:n ajatuksia ja mallia SKL:n organisaatiosta 2025. Mallissa
seura olisi keskiössä ja kaiken alku ja juuri Olympiakomitean 2024 strategian mukaisesti. Jatkossa ei olisi enää alle 100 lisenssipelaajan jäsenliittoja. Tällä hetkellä niitä on
42 prosenttia. Luotaisiin alueellista yhteistoimintaa ja lopulta olisi 6-10 eri aluetta/150200 seuraa. Alueet menisivät osittain päällekkäin, koska osa toiminnasta olisi yhteistä
(kilpailutoiminta, koulutus, valmennus, opastus jne.) Yhteistä voisi olla myös leiritoiminta
ja markkinointi. Maantieteellisesti ei päällekkäisyyksiä olisi. SKL olisi toiminnan aivot.
SKL hoitaisi strategiat, missiot ja visiot. Lisäksi SKL hoitaisi ulkosuhteet ja vastaisi
valmennuksen ja koulutuksen kehitysputkesta.
Esityksen jälkeen hallitus oli yksimielinen siitä, että olisi vastuutonta olla tekemättä

radikaaleja muutoksia toimintasääntöihin, koska jäsenmäärän vähenemisen uhka ja
sen suunta on jo tiedossa. Keskusteltiin esityksen perusteella myös jäsenliittojen ja
erityisesti pienten jäsenliittojen tarpeellisuudesta. Mikä on jäsenliittojen tehtävä tänä
päivänä? Voisiko jäsenliittojen tehtävät hoitaa esim. alueellinen kilpailuvaliokunta/toimikunta? Luotaisiin kannustusjärjestelmä isompien seurojen muodostamiseksi. SKL
kohdentaisi palveluitaan (koulutus, valmennus, asiantuntijatuki, seurojen kehittämispalvelut ym.) jäsenmäärältään isommille seuroille. Tämä kannustaisi isompien
yksiköiden muodostamiseen. Pienet seurat (firma ym. kaveriporukkaseurat) saisivat
kuitenkin toimia edelleen haluamallaan tavalla.
Hallitus jatkaa tältä pohjalta työskentelyä organisaation rakenteen muutosesityksen
aikaansaamiseksi seuraavaan liittokokoukseen (Liite2).

8. Kansainväliset asiat
- miesten EM-kilpailut 12.-23.8.2020 järjestelyt
Toiminnanjohtaja kertoi järjestelyiden tilanteesta. Kaikki on mennyt suunnitelmien
mukaan työryhmän kokoontuessa säännöllisin väliajoin. Vapaaehtoisten haku aloitetaan tammikuun aikana.
- MM-kilpailuiden haut 2020 ja 2021
Luettiin hallitukselle tiedoksi. Jo päätetyt nuorten ja singlen MM-kilpailut Las Vegasissa
laitetaan uudelleen haettaviksi.

9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
-

nuoriso- ja koulutusvaliokunnan kokouspöytäkirja 20.11.2019
Hyväksyttiin (Liite3).
kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 4.12.2019
Hyväksyttiin (Liite4).

10. Ansiomerkkihakemukset
Ei hakemuksia.
11. Saapuneet kirjeet
Ei saapuneita kirjeitä.
12. Muut asiat
- KHO päätös osallistumismaksut, palkinnot, kilpailun säännöt
Korkein hallinto-oikeus oli tehnyt päätöksen, joka koski arvolisäveronmaksua ravikilpailuja.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että koska A Oy:n järjestämien ravikilpailujen kaikki
osallistumismaksut käytettiin kilpailujen sääntöjen velvoittamina palkintojen
maksamiseen, näiden palkintojen maksaminen oli etukäteen vahvistettua ja yhtiölle
pakollista unionin tuomioistuimen asiassa C-377/11, International Bingo Technology,
annetussa tuomiossa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen ja kun asiassa ei ollut edes
väitetty, ettei A Oy olisi toiminut sääntöjen edellyttämällä tavalla, A Oy:n ei ollut

katsottava saavan kilpailujen järjestämisestä tosiasiallista vastiketta, eikä A Oy:n
ollut suoritettava osallistumismaksuista arvonlisäveroa.
Hallituksen jäsen Arto Hyvönen käy päätöksen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa
läpi ja he laativat tästä tiedotteen keilahalleille ja jäsenliitoille (Liite5).

13. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Tulevat kokoukset;
- valtuusto 14.12.2019
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.59.

Vakuudeksi:

Perttu Jussila
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

