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Arto Hyvönen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
hallituskauden viimeiseen kokoukseen, jossa melkein kaikki ovat läsnä, etäkokouksen
mahdollisuus on vielä loppuvuodesta tarvittaessa. Kokousta ennen pelattiin hallituksen
mestaruuskilpailut, jonka voitti Olli Hossi tuloksella 1416 kuuteen sarjaan. Varapuheenjohtaja Raimo Palokoski luovutti hänelle kiertopalkinnon.
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;

- 11/2020, kokous pidetty 20.10.2020 (Liite1). Käytiin läpi ja päivitettiin hallituksen
tehtävälista (Liite2).
5. Toiminnanjohtajan katsaus
- jäsentilanne (OH)
Puheenjohtaja Hossi kävi läpi jäsentilanteen. Jäsenistön suuruus oli 6.11.2020 8565
jäsentä.
- markkinointi (SJ)
Yhteistyökumppaneiden kanssa käydään parasta aikaa neuvotteluja. Sosiaaliseen
mediaan on aloitettu loppuvuodeksi markkinointikampanjoita Facebookiin ja
Youtubeen.
- budjetin toteutumisen arvio per 31.10.2020 (SJ)
Toiminnanjohtaja kävi läpi taloustilanteen.
- koronan vaikutukset, valtioneuvoston suositukset (OH)
Puheenjohtaja Hossi kertoi tämänhetkisestä tilanteesta. Tällä hetkellä ei ole tulossa
muutoksia ohjeistukseen. Kilpailu- ja sarjavaliokunta on jatkanut viikoittaisia kokouksiaan. Joillakin alueilla on valtakunnansarjapelejä jouduttu siirtelemään. Jäsenliittoja
ja keilahalleja on pidetty ajan tasalla tilanteesta.
- kysely lopettaneille jäsenille (Liite3) (SJ)
Kysely tehtiin marraskuun alussa. Se lähetettiin 554 lopettaneelle, joista 142 vastasivat.
Vastaajista 49% oli keilannut yli 10 vuotta ja 20% alle kaksi vuotta. Suurin osa oli kokenut lajin sosiaalisena (72%) ja he eivät kokeneet (88%) itseään ulkopuoliseksi
seuratoiminnassa. Joukkuepeleihin oli osallistunut 77% eikä koronapandemia noussut
juurikaan syyksi (15%) lopettamiselle. Loukkaantumiset ja ajanpuute olivat monessa
avoimessa vastauksessa syy lopettamiselle. 34%:lla vastanneista oli ollut ensilisenssi.
61%:a vastanneista ei oltu kontaktoitu paikallisliiton tai seuran toimesta. Tässä voisi olla
parannettavaa, jotta etenkin alkuun innokkaat keilaajat saataisiin paremmin mukaan ja
pysymään lajin parissa.
Peräti 96% lopettaneista suosittelisi kuitenkin keilailuharrastuksen aloittamista
tuttavilleen.
- SKL:n kanta Olympiakomitean puheenjohtajaksi
Hallituksen jäsenet äänestivät liiton kannan suljetulla lippuäänestyksellä. Eniten ääniä
keräsi puheenjohtajaehdokas Susanna Rahkamo, jota tullaan näin vaaleissa SKL:n
puolelta kannattamaan.
6. Kansainväliset asiat
- World Bowling Extra Ordinary Congress 2.11.2020 kuulumiset
Puheenjohtaja Hossi kertoi hallitukselle pidetystä kongressista, johon osallistui myös toiminannanjohtaja Järvilä. Etukäteen lähetetyt sääntömuutokset maailman keilailun kattojärjestön nimenmuutoksineen oli lähetetty jäsenliitoille elokuun lopulla. Suomen Keilailuliiton kanta oli esitysten puolesta. Hyväksyntään vaadittiin 76 yhteensä 114 jäsenliittojen
äänimäärästä. Äänestystulos puolesta oli 106. World Bowlingista tuli näin International
Bowling Federation.
Maailman Keilailuliiton toimitusjohtaja Andrew Oram perusteli lokakuussa käydyssä Euroopan liittojen etäpalaverissa muutosten yhdeksi isoimmista tarpeista keilailun pääsemisen Olympialaisiin.

7. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 29.10.2020 (Liite4)
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 9.11.2020 (Liite5)
- talous- ja työvaliokunnan kokouspöytäkirja 27.10.2020 (Liite6)
Käytiin läpi kokouspöytäkirjat. Olympiakomitean ohjeesta kiihtymisvaiheessa keilailua koskee harrastusryhmän toiminnan mukauttaminen lähikontaktien välttämiseksi sekä leviämisvaiheessa harrastamisen rajaaminen omaan harrastusryhmään. SKL on jo huomioinut
omissa koronaohjeissaan turvaetäisyyksien noudattamisen tärkeyden ja mm. rajannut pelaajamäärän kolmeen pelaajaan kaikissa sarjapeleissä. Mikäli alueella on voimassa leviämisvaiheen tilanne, tulee keilaajien harrastaa lajia omassa harrastusryhmässä ja tämä
tarkoittaa käytännössä useissa halleissa keilaamisen välttämistä.
Olli Haakana Jyväskylästä lisätään kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokoonpanoon puheenjohtaja Jarmo Tammisen esityksestä.
8. Maajoukkueasiat
- senioreiden MM-karsintasysteemi 2021
Päävalmentaja Ahokas esitteli hallitukselle karsintasysteemin. Hallitus hyväksyi tämän
yksimielisesti parin tarkennuksen myötä (Liite7).
9. Liittokokouskuulumiset
Puheenjohtaja kävi läpi Vantaalla 30.10. pidetyn liittokokouksen päätökset.
Merkittävimpinä asioina olivat toimintasääntömuutosten hyväksyntä ja valtuuston vaalit.
Valtuuston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tuija Hiltunen Tampereelta.
10. Liittovaltuuston asiat
- toimintakertomus 2019-2020
Hallitus hyväksyi esitettäväksi liittovaltuustolle (Liite8).
- talousarvio 2021
Hallitus hyväksyi esitettäväksi liittovaltuustolle (Liite9).
- jäsenmaksut
Ei korotuksia. Hallitus hyväksyi esitettäväksi liittovaltuustolle.
- korvaukset ja palkkiot
Ei muutoksia. Hallitus hyväksyi esitettäväksi liittovaltuustolle (Liite10).
- osallistumisoikeus valtuuston 5.12. kokoukseen
Hallitus päätti, että mikäli tilanne mahdollistaa eikä koronarajoitukset estä, niin
kokous järjestetään suunnitellusti Sokos Hotelli Vantaalla 5.12. klo 12.00 alkaen.
Kokoukseen voivat osallistua paikan päällä valtuuston varsinaiset jäsenet tai heidän
varajäsenet. Mahdolliset äänestykset tapahtuvat näin paikan päällä.
Mikäli kokousta ei voida fyysisesti järjestää Vantaalla koronatilanteesta johtuen, kokous
järjestetään kokonaan etäyhteydellä ja mahdolliset äänestykset tapahtuvat sähköisesti.
Tähän on varauduttu laatimalla sähköinen äänestyslomake.
Kutsu liittovaltuuston kokoukseen lähetetään 18.11.
11. Ansiomerkkihakemukset
- keilaseura Kaato Ry

Hyväksyttiin.
- keilaseura HK Ry
Hyväksyttiin.
12. Saapuneet kirjeet
Ei saapuneita kirjeitä.
13. Muut asiat
- rekisteriohjelman suunnittelutyöryhmän tilannekatsaus
Työryhmä jatkaa selvittelyitä. Kolhonen oli koonnut tarjouspyynnöt (Liite 11).
Toiminnanjohtaja kutsuu Janne Kolhosen, Risto Sporan (HBL) ja Kai Virtasen
(Bowling Oy) koolle suunnittelemaan mahdollisen pilotin etenemistä ja aikataulutusta
sekä ohjelman tarkempaa sisältöä.

12. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Tulevat kokoukset;
- valtuusto 5.12. klo 12.00, Vantaa
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
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