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Poissa:

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Lisättiin kohtaan kymmenen Saapuneet
kirjeet Ari Palmilta tullut kirje sekä muihin asioihin vuoden palkittavat.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;
- 6/2020, etäkokous pidetty 14.4.2020 (Liite1)
- 7/2020, ylimääräinen etäkokous pidetty 11.5.2020 (Liite2)

5. Toiminnanjohtajan katsaus
- jäsentilanne (O.H)
Puheenjohtaja kävi läpi tämänhetkisen (1.5.) jäsentilanteen. Jäsenmäärä on 9439
jäsentä. Siinä ei muutoksia edelliseen. Hossin esittelemän tilaston mukaan n. 11,5%
lopetti jäsenyyden viime kauden jälkeen. Kun uusia jäseniä tulee arviolta n. 500600 kausittain on jäsenmäärän kausittainen vähenemä n. 500 jäsenen luokka
kaudessa.
Esille otettiin jäsenliittojen ja seurojen ohjeistus jäsenien rekisteröinnissä. Nyt puuttuu
paljon sähköpostiosoitteita. Sähköpostiosoitteiden avulla olisi mahdollista muun muassa
selvittää poisjättäytyvien jäsenten syyt lopettamiseen ym. Toimisto ottaa kopin asiasta
ja miettii sopivan toimintatavan tilanteisiin esim. jäsenliitoille lähtevään ohjeeseen.
- koronan vaikutukset, tilannepäivitys
Koronan taloudelliset vaikutukset eivät ole tällä hetkellä koskettaneet merkittävästi
Suomen Keilailuliittoa, mutta huoli jäsenmäärän vähenemisestä poikkeavassa tilanteessa on toki suuri. Kentälle tehdään kampanja ”Lunasta lisenssisi”, jossa nykyisiin
jäseniin vedotaan pysymään jäsenenä, vaikka tilanteesta johtuen suunnittelisivat
ns. ”välivuotta”.
Hallitus keskusteli myös mahdollisesta kannatusjäsenmaksun käyttöönotosta. Tämä
otetaan esille syksyllä ja mahdollisesti valtuuston syyskokouksessa.
- uuden keilaajan etukortti (O.H)
Puheenjohtaja oli kirjoittanut blogin jäsenistölle, jossa tuotiin esille tulevan etukortin
käyttöönottoa, sisältöä ja suunnitelmia. Etukortti on tarkoitus ottaa käyttöön 1.7.
alkaen eli kauden alusta. Työryhmä kokoontuu vielä kertaalleen toukokuun lopussa.
- markkinointi (SJ)
CMorelta näkyi toukokuun alussa Keilailuklubin kolmas tuotantokausi. Tällä hetkellä
kaikki kolme tuotantokautta on näkyvillä maksutta kanavan verkkosivuilla.
Uuden keilaajan etukorttiin on tehty markkinointimateriaali jo valmiiksi. Sosiaalisen
median eri kampanjoita videoiden kera aloitetaan pyörittämään kesäkuussa, kun hallit
aukeavat. Liiton uutisissa ja sosiaalisessa mediassa muistellaan menneiden vuosien
mielenkiintoisimpia kilpailuja viikoittain kevään aikana. Myös Podcastin kautta tapahtuvaa markkinointia on ollut vireillä.
- tehtävälista
Puheenjohtaja kävi läpi hallituksen tehtävälistan (liite3)

6. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- toimintasääntöjen muutostilanne, kentältä tulleet kommentit
Toiminnanjohtaja kävi läpi tulevan syksyn liittokokouksessa päivitettävien
toimintasääntöjen tilanteen ja jäsenliitoilta tulleet kommentit. Muutama jäsenliitto
on kommentoinut ja puoltanut jo esitystä.
- parakeilailun valiokunnan kokouspöytäkirja 11.3.2020 (Liite4)
• lisenssivertailu (Liite5)
• parakeilacup säännöt 2020 (Liite6)
• toimintaohje hallitukselle (Liite7)
Hallitus hyväksyi parakeilailun valiokunnan pöytäkirjan esityksineen ja sääntöineen.
- parakeilailun valiokunnan kokouspöytäkirja 7.5.2020 (Liite8)
Hallitus hyväksyi parakeilailuvaliokunnan pöytäkirjan esityksineen. Päätettiin myös
muuttaa valiokunnan nimeksi parakeilailuvaliokunta.

- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 6.5.2020 (Liite9)
Hyväksyttiin kilpailu- ja sarjavaliokunnan 6.5. pitämän kokouksen pöytäkirja. Siinä päätettiin siirtää Veteraanien SM -kilpailun jatko marraskuulle. Alkukilpailu jatkuu 13. -22.11 2020
ja finaalit ovat 29.11.2020.
Liittomyllyistä esitys oli seuraava, joka myös hyväksyttiin. Lahti oli ilmoittanut vetäytyvänsä
järjestelyistä. Päätettiin laittaa järjestelyoikeudet hakuun. Olli Pakonen hoitaa sähköpostikyselyllä halukkuudesta liitoilta ja halleilta. Vastaukset kesäkuun loppuun mennessä. Olli
selvittää myös samalla Tampereen tilanteen naisten liittomyllyn järjestelyhalukkuudesta.
Laitetaan samalla hakuun, jos Tampere ei ole halukas jatkamaan järjestelyitä.

7. Kansainväliset asiat
- miesten EM-kilpailut 12.-23.1.2021 järjestelyt
Toiminnanjohtaja kertoi järjestelyjen tilanteen. Euroopan liitolta on tulossa uudet formit
ilmoittautumisiin. Niiden saavuttua toimistolta varmistetaan kaikkien jo aiemmin
ilmoittautuneiden maiden mukanaolo.
EM-kilpailuiden työryhmän seuraava kokous on 26.5. klo 12.30.
- World Bowling siirretyt arvokilpailut
Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle tiedoksi World Bowlingilta tulleen tiedon MMkilpailuiden siirroista ja uusista aikatauluista. Kalenteri näyttä nyt seuraavalta;
Juniorien EM-kilpailut , Tilburg, Hollanti, 8.-18.10.2020
Euroopan Mestarien Cup, Chania, Kreikka, 19.-25.10.2020
Miesten EM-kilpailut, Helsinki, 12.-23.1.2021
Naisten EM-kilpailut, Aalborg, Tanska 27.1 -7.2.2021
QubicaAMF maailman cup/single MM, Kuwait City, Kuwait, maaliskuu 2021

8. Maajoukkueasiat
Päävalmentaja Ahokas kertoi, että etävalmennnusta on lisätty ryhmille koronatauon
aikana. Psyykkistä valmennusta on annettu ryhmäläisille Aapo Kilpeläisen johdolla.
Fysiikkavalmentaja Jaana Puhakka on antanut myös tehtäviä maajoukkueryhmäläisille.
Ryhmien toiminta käynnistyy kesäkuun alusta pienryhmätreeneillä keilailun osalta eri
paikkakunnilla. Päävalmentaja vieraili Tampereen harjoituskeskuksessa toukokuun
alussa. Kaupin keilahallille on tehty isoja panostuksia muun muassa Specton
päivityksen suhteen. Lisäksi radoille 1-2 asennetaan AMF:n SPL laminaatit. Tämä
on hyvä eri alustoilla harjoitteluun, toinen radoista tehdään lisäksi eri topografialla.
Tampere pysyy näin SKL:n harjoituskeskuksena. Syksyn aikana tehdään sopimus
maajoukkueiden leirityksistä ja hinnoista.
9. Suomen Keilailuliiton toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle toimintasuunnitelman kaudelle 2020-21 (Liite10).
Hallitus hyväksyi tämän pienin korjauksin esitettäväksi valtuustolle.
Samalla keskusteltiin markkinointi- ja tulevaisuusvaliokunnan tarpeellisuudesta.
Koska valiokunnan toiminta on ollut vähäistä ja liittoon on myös palkattu markkinointia hoitava henkilö päätettiin lakkauttaa valiokunta.

10. Ansiomerkkihakemukset
- Oulun Keilailuliitto
Matti Viitalalle päätettiin myöntää SKL:n hopeinen ansiomerkki.
11. Saapuneet kirjeet
- Ari Palm, Salon Kl
Salon Keilailuliiton puheenjohtajalta oli tullut sähköposti, joka koski 2020 vuoden SMkilpailuiden pelaamatta jättämistä ja siirtymistä vuodelle 2021.
Hallituksen yksimielinen päätös oli, että jos valtiovalta tiukentaa uudelleen rajoituksia,
niin vasta siinä tapauksessa siirtoihin ryhdyttäisiin. Jos ei, niin SM-kilpailut järjestetään
sovitusti syksyllä 2020.
12. Muut asiat
- rekisteriohjelman suunnittelutyöryhmän tilannekatsaus
Rekisterityöryhmän puheenjohtaja Janne Kolhonen esitteli tilannetta. Arto Hyvönen
näytti Metrixin kautta käytännössä miten esim. fresbeegolfissa toimitaan.
Työryhmä jatkaa selvittelyitä.
- vuoden palkittavat SKL
Toiminnanjohtaja esitteli vuoden palkittavat, jotka on normaalisti julkaistu
keilailugaalassa. Nyt palkittavista tehdään uutinen kesäkuun lehteen.
13. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Tulevat kokoukset;
- valtuusto 14.6.2020 klo 12.00
- hallitus 18.8.2020 klo 13.30

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
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