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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. Kohtaan 7. lisättiin liittokokouksen osallistumismahdollisuus etänä.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;
- 9/2020, kokous pidetty 18.8.2020 (Liite1). Lisätty pöytäkirjan kohtaan 5. Koronan
vaikutukset, valtioneuvoston suositukset Janne Kolhosen eriävän mielipiteen
tarkennus. Käytiin läpi ja päivitettiin hallituksen tehtävälista.

5. Toiminnanjohtajan katsaus
- jäsentilanne (OH)
Puheenjohtaja Hossi kävi läpi jäsentilanteen. Tilanne on 20.9. on 8663 jäsentä,
verrattuna 1.10.2019 tilanteeseen -282 eli 4.3% laskua. Puheenjohtaja kävi läpi
jäsentilanteen myös alueittain.
- uuden keilaajan etukortti, tilannekatsaus (OH)
19 keilahallia on tällä hetkellä ilmoittautunut mukaan. Uusia tulee pikkuhiljaa mukaan
ja halleja tullaan vielä lähestymään muistutuksella. Keilahallien ja jäsenliittojen
ohjeistusta tullaan selkeyttämään.
- markkinointi (SJ)
YLE:n kanssa on sovittu televisiointi 18.10. Lahdessa pelattavista naisten- ja miesten
mitalipeleistä. Myös muista käydään parhaillaan neuvotteluita.
Uuden keilaajan etukorttiin on tehty markkinointivideo ja se on lähetetty muiden materiaalien ja ohjeistusten mukana keilahalleille.
Facebookiin perustetaan Keilailu Suomi ryhmä, joka on avoin kaikille keilailusta
kiinnostuneille.
Yhteistyökumppanuus-sopimuksista neuvotellaan parasta aikaa seuraavalle vuodelle.
Youtubeen on suunnitteilla erityisesti nuorisolle ja naisille kohdennettua materiaalia.
- budjetin toteutumisen arvio per 31.8.2020 (SJ)
Toiminnanjohtaja kävi läpi taloustilanteen. Toiminnanjohtaja selvittää mahdollisen
ylijäämän toimintatavan.
- koronan vaikutukset, valtioneuvoston suositukset (OH)
Puheenjohtaja Hossi kertoi tämänhetkisestä tilanteesta. Tällä hetkellä ei ole tulossa
muutoksia ohjeistukseen.
- katsaus SM-kilpailuiden tilanteeseen (SJ)
Toiminnanjohtaja kävi läpi tämänhetkiset osallistujamäärät jokaisesta SM-kilpailuista.

6. Suomalaisen keilailun strategia 2020-2025
Hallitus työsti yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kokoukseen tekemää draftversiota strategiasta. Hallitus päätti yksimielisesti esittää strategiaa lokakuussa pidettävälle liittokokoukselle (Liite2).
7. Liittokokousasiat
- pitopaikkahalukkaat
Toiminnanjohtaja oli kysynyt järjestelyhalukkuutta jäsenliitoilta. Yhtään ei ilmennyt.
Liittokokous pidetään Vantaalla Sokos Hotelli Tikkurilassa 31.10. klo 12.00 alkaen.
- kokousaikataulu ja kutsu (Liite3)
Hyväksyttiin.
- esityslista (Liite4)
Hyväksyttiin.
- 2-vuotistoimintakertomus (Liite5)
Hyväksyttiin esitettäväksi liittokokoukselle.
- 2-vuotistalousselvitys (Liite6)
Hyväksyttiin esitettäväksi liittokokoukselle.

- 2-vuotistoimintasuunnitelma (Liite7)
Hyväksyttiin esitettäväksi liittokokoukselle.
- Suomalaisen keilailun strategia
Hyväksyttiin esitettäväksi liittokokoukselle.
- toimintasääntöesitys, PRH ennakkotarkastettu (Liite8)
Hyväksyttiin esitettäväksi liittokokoukselle.
- liittokokouksen osallistumismahdollisuus etänä, äänestys paikan päällä
asiamiehen välityksellä
Hallitus päätti, että liittokokoukseen on mahdollista osallistua fyysisesti paikan päällä ollen tai etänä. Mahdollisissa äänestystilanteissa toimitaan niin, että äänestys tapahtuu
paikan päällä ja etäosallistujat voivat äänestää valtakirjojen kautta paikalla olevan asiamiehen välityksellä.
Jäsenliittovaltakirjoineen ei kuitenkaan saa käyttää suurempaa äänimäärää kuin viidesosa kaikista kokouksessa edustettuina olevista äänistä.
8. Kansainväliset asiat
- World Bowling Extra Ordinary Congress 2.11.2020
Puheenjohtaja Hossi kertoi hallitukselle tulevasta etäkongressista ja sen agendasta.
Asialistalla on muun muassa World Bowlingin nimenmuutos ja sen hallintoon liittyviä
asioita. Hossi oli ollut puhelinyhteydessä World Bowlingin toimitusjohtaja Andrew Oramin
kanssa kokousta koskevista asioista.
9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- veteraanivaliokunnan kokouspöytäkirja 25.8.2020 (Liite9)
Korona-pandemian rajoituksista johtuen kaikki kauden 2020-21 veteraanien
valtakunnansarjan pelit pelataan kolmihenkisin joukkuein siten, että kaikkien kolmen
tulos lasketaan joukkuetulokseen. Joukkueissa saa olla mukana yksi vaihtomies, jonka
saa vaihtaa peliin vain täydeltä sarjalta. Kaudella pelataan vain sisäisiä kierroksia,
lohkojen kohtaamisia ei pelata.
Korona-pandemian vuoksi syksyksi määrätty veteraanien liittomylly järjestetään vuoden
2021 14. viikolla Porissa. Kutsut lähettää Porin Keilailuliitto.

10. Maajoukkueasiat
Huippu-urheilusuunnitelma on tehty toiminnanjohtajan kanssa ja lähetetty eteenpäin
Olympiakomitealle. Testileiri järjestetään 26.-27.9. Kuortaneella ja maajoukkueryhmät
päivitetään tämän jälkeen. Leirejä lisätään loppuvuodelle ja tehostetaan niitä enemmän
panostaviin keilaajiin. Psyykkinen valmentaja on aloittanut tiiviimmän työskentelyn
pienen ryhmän kanssa.

11. Ansiomerkkihakemukset
Ei hakemuksia.
12. Saapuneet kirjeet

Ei saapuneita kirjeitä.
13. Muut asiat
- rekisteriohjelman suunnittelutyöryhmän tilannekatsaus
Rekisterityöryhmän puheenjohtaja Janne Kolhonen esitteli tilannetta ja saapuneita
tarjouksia (Liite10). Yhtenä ajatuksena olisi lähteä pilotoimaan ohjelmalla jostakin
ympäristöstä ja tehdä tämän jälkeen mahdollinen päätös toimivuudesta.
Työryhmä jatkaa selvittelyitä.
- talonyhtiön mahdollisen putkiremontin tilanne
SKL:n toimiston talonyhtiön remonttiin on hankesuunnittelu käynnissä. Toiminnanjohtaja kertoi tilanteesta ja tulevasta.
- eettisten asioiden kurinpitomääräykset, tilannekatsaus
Olympiakomitea on perustamassa yhdessä SUEK:n ja lajiliittojen kanssa keskitettyä
kurinpitoelintä. Tämä kaavailtu järjestelmä ei poista tarvetta järjestön omalle
kurinpidolle. Kurinpitoelin tulisi SUEK:n Urheilun oikeusturvalautakunnan
yhteyteen/alaisuuteen.

14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Tulevat kokoukset;
- hallitus 20.10.2020, Ruusula
- 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 18.37.

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

