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Pöytäkirja 1/2012

Aika:

17.1.2012 klo 14.30

Paikka:

Hotelli Scandic Continental, Helsinki

Läsnä:

Harri Järvinen
Lasse Lintilä
Tuija Hiltunen
Ville Holmström
Daniela Lönnroth
Timo Manninen
Pirkko Olkkonen
Paavo Pakonen
Raimo Palokoski
Erkki Jääskeläinen
Pekka Korpi

Poissa:
1.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

valtuuston puheenjohtaja
toiminnanjohtaja/sihteeri

Antti Kapulainen

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Harri Järvinen avasi kokouksen. Hän toivotti jäsenet tervetulleiksi vuoden ensimmäiseen kokoukseen Ballmaster Openin ja Urheilugaalan jälkeen. Esityslista on normaalia lyhyempi, mutta asiat ovat painavia, hän lausui.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ennakkoon lähetetty esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokousten pöytäkirjat 8/2011, kokous pidetty 22.11.2011.
5. Raportti liittovaltuuston kokouksesta
Puheenjohtaja Harri Järvinen kertoi hallitukselle joulukuussa pidetystä valtuuston kokouksesta. Kokouksessa nousi esille Rankingkiertueen järjestelyt ja sen rahoitus. Asiasta päätettiin
keskustella kilpailuvaliokunnan kanssa ensi kilpailukauden varalle.
6. Toiminnanjohtajan katsaus
Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle ajankohtaisista asioista:
- Jäsenmäärä 15.1.2012 oli 12265, mikä oli 315 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.
- Esitys uusiksi toimintasäännöiksi on lähetetty lausuntokierrokselle jäsenliitoille. Lausunnot
on annettava 31.5.2012 mennessä.
- SKL:n 75-vuotishistoriikin tekeminen on aloitettu. Esa Sulkava käy läpi materiaalia ja toimisto kerää tilasto-osaa.
- VTT:n liikuntapaikkatutkimuksen raakaversio annettiin jäsenille tiedoksi
- Luettiin ja merkittiin tiedoksi joukkueenjohtaja Seija Lankisen raportti World Cupista Johannesburgista, Etelä-Afrikasta.
- Hallitus päätti poistaa Maiju Komulaisen nimen SKL:n pankkitilin käyttöoikeudesta.
- Hallitus päätti nimetä Pekka Korven SKL:n verkkopankin pääkäyttäjäksi
- Hallitus päätti valtuuttaa Pekka Korven lopettamaan SKL:n pankkitilin Sampo Pankissa.
7. Talousasiat
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle vuoden 2011 alustavan taloustuloksen. Talousvaliokunta valmistelee tilinpäätöksen, joka esitetään hallitukselle seuraavassa kokouksessa.
8. Talous- ja työvaliokuntien nimeäminen
Hallitus nimesi vuodeksi 2012 talous- ja työvaliokunnat:
Talousvaliokunta: Harri Järvinen (pj.), Pentti Elo ja Pekka Korpi
Työvaliokunta: Harri Järvinen (pj.), Erkki Jääskeläinen, Timo Manninen ja Pekka Korpi.

9. Valiokunta-asiat
Kokous käsitteli veteraanivaliokunnan pöytäkirjan 2/2011–12 ja erityisesti siinä olevaa veteraanien ikärajan nostoa 60 vuodesta 65 vuoteen. Esityksen mukaan vuonna 1952 ja sitä ennen syntyneet keilaajat jatkavat veteraaneina, mutta uusia veteraanikeilaaja ei tule ennen
vuotta 2018, jolloin vuonna 1953 syntyneet pääsevät veteraaneiksi. Siitä eteenpäin toiminta
jatkuu entisellään.
Hallitus on periaatteessa noston kannalla, mutta seuraavista siihen liittyvistä asioista pyydetään veteraanivaliokunnalta selvitykset:
- Miten nosto vaikuttaa veteraanien valtakunnansarjojen ilmoittautumiseen, joka tapahtuu
loppukeväästä?
- Kuinka tasoitukset hoidetaan viiden vuoden siirtymäkauden aikana? Valiokunta velvoitetaan laatimaan selvät ohjeet siirtymäkauden ajalle.
- Kuinka ikärajan noston uskotaan vaikuttavan seniorien ja veteraanien SM-kilpailujen
osanottajamääriin?
- Vaikuttaako muutos negatiivisesti jäsenmääräkehitykseen?
Näihin kysymyksiin pyydetään vastaus seuraavaan kokoukseen mennessä, jotta asia voidaan
esitellä valtuuston kevätkokoukselle.
Merkittiin tiedoksi nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 2/2011–12.
10. Ansiomerkkianomukset
Ansiomerkkianomuksia ei ollut kokoukselle tullut.
11. Saapuneet kirjeet
Seppo Saari Mikkelistä oli lähettänyt hallitukselle kirjeen, jossa tiedosteltiin hallituksen kantaa siihen, että Mikkelissä keilaseurat lopetetaan ja keilaajat siirtyvät suoraan jäsenliiton jäseniksi.
Hallitus keskusteli asiasta pitkään ja totesi, että juridisia esteitä muutokselle ei ole. Hallitus
kuitenkin oli sitä mieltä, että tuollainen muutos todennäköisesti vähentäisi kilpa- ja sarjakeilailua suuresti. Pienten seurojen syntyminen on keilailukulttuuriin kuuluva asia, joka on tapahtunut vuosien kuluessa luonnostaan. Tämän kehityksen muuttaminen keinotekoisesti ei
todennäköisesti tulisi onnistumaan pitkän päälle. Siksi hallitus ei rohkaise tuollaista muutosta tekemään.
Keilaseurojen yhteistyö esim. yhteisen rahastonhoitajan tai sihteerin käyttämisessä voisi olla
yksi keino heikon järjestötoiminnan vahvistamiseksi.
Toiminnajohtaja vastaa Seppo Saarelle.

12. Muut asiat
Puheenjohtaja informoi hallitusta muutamista asioista:
- Vuoden 2012 valtionavun suuruus 240.000 euroa, mikä on 10.000 vähemmän kuin budjetissa. Tämä ero on otettava huomioon toiminnassa.
- Osku Palermaa sai Opetus- ja kulttuuriministeriön suuren apurahan vuodelle 2012.
- SKL osallistui Suomen Urheilugaalaan, jossa Mika Koivuniemi ja WTBA:n puheenjohtaja Kevin Dornberger jakoivat Vuoden Urheiluvaikuttajan palkinnon.
- Raimo Palokoski kiitti hallitusta sen tuesta seniorien epäviralliseen maaotteluun Ruotsi vastaan. Ottelu keilattiin Turussa ja sen voitti Ruotsi niukasti.
- Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle Dornbergerin vierailusta, joka tapahtui Ballmaster
Openin World Bowling Tourin statuksen tiimoilta. WBT kehittyy nopeasti, vuonna 2012 osakilpailuja on vähintään 14 ja jatkossa suunnitellaan maailmanlaajuisen televisiosignaalin
lähettämistä. Myös yhteistyötä ammattilaisjärjestö Professional Bowlers Associationin kanssa tiivistetään.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 17.25.
Vakuudeksi:

Harri Järvinen
Puheenjohtaja

Pekka Korpi
Sihteeri

