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Olli Hossi
Jari Ratia
Jani Koivukangas
Jaakko Räikkönen
Raimo Palokoski
Arto Hyvönen
Ossi Kauppi
Hannele Impola
Janne Kolhonen
Sami Lehtimäki
Sami Järvilä

puheenjohtaja

etänä
etänä
etänä
Jari Kallion varajäsen etänä
etänä
etänä
toiminnanjohtaja/sihteeri

Poissa:

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi.
Olympiakomitean puheenjohtajavaaleihin osallistuva Susanna Rahkamo oli lähestynyt
liittoamme vaaliasioissa ja hänet kutsuttiin hallituksen kokoukseen kertomaan ajatuksiaan mahdollisena uutena Olympiakomitean puheenjohtajana. Hallitus esitti Rahkamolle
kysymyksiä ja asioista keskusteltiin kaiken kaikkiaan n. puolituntia.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;

- 10/2020, kokous pidetty 22.9.2020 (Liite1). Käytiin läpi ja päivitettiin hallituksen
tehtävälista.

5. Toiminnanjohtajan katsaus
- jäsentilanne (OH)
Puheenjohtaja Hossi kävi läpi jäsentilanteen. Jäsenistön suuruus oli 1.10.2020 8508
jäsentä eli verrattuna 1.10.2019 tilanteeseen -540 eli -6.0%. Kun katsotaan vuoden
taakse 1.10.2018-1.10.2019 jäsenistön määrä putosi silloin 9511->9048 eli 463
henkilöä (-4.9%). Puheenjohtaja kävi läpi jäsentilanteen myös liitoittain.
- uuden keilaajan etukortti, tilannekatsaus (OH)
19 keilahallia on tällä hetkellä ilmoittautunut mukaan. Keilahallien ja jäsenliittojen
ohjeistusta ollaan selkeytetty, Uusia mainosjulisteita on tehty ja ne lähetetään halleille.
- markkinointi (SJ)
YLE TV2:lta televisioitiin suorana SM-mitalipelit18.10. Lahdesta. Katsojaluvut olivat
korkeat. Mediaani oli 117 000 ja tavoitettavuus 324 000. Ensi vuoden lähetyksistä
käydään parhaillaan neuvotteluita.
Yhteistyökumppanuus-sopimuksista neuvotellaan parasta aikaa seuraavalle vuodelle.
Pääyhteistyökumppanina jatkaa Coxa Oy, jonka kanssa tehtiin sopimus ennen Lahden
SM-kisojen finaaliviikonloppua. Sosiaalisessa mediassa aloitetaan kohdennettu markkinointi uuden keilaajan etukortista.
- budjetin toteutumisen arvio per 30.9.2020 (SJ)
Toiminnanjohtaja kävi läpi taloustilanteen.
- koronan vaikutukset, valtioneuvoston suositukset (OH)
Puheenjohtaja Hossi kertoi tämänhetkisestä tilanteesta. Tällä hetkellä ei ole tulossa
muutoksia ohjeistukseen. Kts. kohta 7.
- kysely lopettaneille jäsenille (SJ)
Toiminnanjohtaja kävi läpi hallituksen jäsenen Raimo Palokosken laatimat kysymykset.
Kysymyksiä muokattiin hieman. Vuoden 2020 alusta jäsenyytensä on aloittanut 370 ja
lopettanut 1063 keilaajaa. Näistä lopettaneista 554:llä on sähköposti, joille exit-kysely
lähetetään marraskuun alun aikana.
6. Kansainväliset asiat
- World Bowling Extra Ordinary Congress 2.11.2020
Puheenjohtaja Hossi kertoi hallitukselle WB:n toimitusjohtaja Andrew Oramin kanssa
käydyistään keskusteluistaan sekä Hossin ja Järvilän osallistumisesta Oramin järjestämään Euroopan liitoille suunnattuun palaveriin, jossa käytiin läpi tulevan kongressin
asialistaa. Kuulemiensa tarkennusten jälkeen SKL päätti antaa valtakirjan etäkokousta
varten sääntömuutoksen puolesta.
7. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 12.10.2020 (Liite2)
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 19.10.2020 (Liite3)
Käytiin läpi molemmat kokouspöytäkirjat. Todettiin valtakuntaan koskevia virallisia rajoitusmääräyksiä, jotka suoraan vaikuttaisivat SKL:n alaisten kilpailujen rajoittamiseen, ei ole
voimassa. Alueellisesti sairaanhoitopiireittäin on annettu ohjeita ja rajoituksia, jotka ovat

vaikuttaneet toistaiseksi vain Vaasan alueella. Molemmat pöytäkirjat hyväksyttiin.
8. Maajoukkueasiat
Toiminnanjohtaja Järvilä kertoi päävalmentajan puolesta kuulumiset. Maajoukkueen tehoryhmä leireilee tällä hetkellä Kuortaneella.
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön keilailun lajiriihi järjestetään 30.10. Tämän jälkeen päätetään vuoden 2021 lajien tehostamistuista marraskuun lopussa.
Urheilijoiden apurahahakemus on myös parasta aikaa käynnissä.

9. Ansiomerkkihakemukset
Ei hakemuksia.
10. Saapuneet kirjeet
Ei saapuneita kirjeitä.
11. Muut asiat
- rekisteriohjelman suunnittelutyöryhmän tilannekatsaus
Työryhmä jatkaa selvittelyitä. Kartoitetaan myös jo olemassa olevien isojen toimijoiden
esim. Lanetalkin mahdollisuudet ja toimivuus.

12. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Tulevat kokoukset;
- talous- ja työvaliokunta 27.10.2020, Tampere
- liittokokous 31.10.2020, Vantaa
- hallitus 17.11.2020, mestaruuskisa
- valtuusto 5.12. klo 12.00, Vantaa
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.44.

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

