Suomen Keilailuliitto ry
Liittohallitus

Pöytäkirja 12/2018

Aika:

13.11.2018 klo 13.30

Paikka:

Ruusulan keilahallin kokoustila, Helsinki

Läsnä:

Perttu Jussila
Raimo Palokoski
Jari Kallio
Jani Koivukangas
Timo Manninen
Jaana Puhakka
Sami Lehtimäki
Arto Hyvönen
Sami Järvilä
Jarkko Ruohoaho

Poissa:

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

toiminnanjohtaja/sihteeri
valtuuston puheenjohtaja

Jari Kumpulainen, myös varajäsen Sakari Kuparinen
Riikka Ratia, myös varajäsen Hannele Impola

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
vuoden kahdeksanteen varsinaiseen kokoukseen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Listalle lisättiin kaksi myöhemmin tullutta
käsiteltävää asiaa.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;
- 10/2018, kokous pidetty 18.9.2018 (Liite1)
- 11/2018, etäkokous pidetty 3.-5.10.2018 (Liite2)

5. Toiminnanjohtajan katsaus
Katsauksen aluksi jaettiin kiertopalkinto hallituksen keilamestaruuskilpailun voittajalle
Arto Hyvöselle. Arton voittotulos kuuteen sarjaan oli 1466.
- Vammaiskeilailun valiokunnan kuulumiset
Valiokunnan puheenjohtaja Toni Toivonen oli kutsuttu kokoukseen kertomaan ajankohtaisia kuulumisia valiokunnan työskentelystä. Toni kertoi kattavasti vammaiskeilailun historiasta arvokilpailuihin viitaten. Hän toi esille myös kehitysehdotuksen lisenssijärjestelmään, jonka pohjalta hallitus tekee päätöksen seuraavassa kokouksessa.
- jäsentilanne
Jäsenmäärä 13.11.2018 on 9606 keilaajaa.
- markkinointi ja raportti Sponsor Insight
Markkinointikampanjoita facebookissa jatketaan. Keilailun esittelyvideosta jatkuu YouTubessa vuoden loppuun saakka kestävä kampanja alueena koko Suomi. YLE:n kanssa on
sovittu yhteistyöstä, jossa televisioitavat lähetykset ulottuvat vuoden 2020 miesten EMkilpailuihin saakka. Elisa Viihteen kanssa on aloitettu yhteistyö ja sovittuina lähetyksinä
on Rankingin tuleva osakilpailu. Miesten MM-kilpailut Hongkongista näytetään myös suorina lähetyksinä Elisa Viihteen kautta.
- taloustilanne per 31.10.2018
Toiminnanjohtaja kävi läpi taloustilanteen ja loppuvuoden arvion.
- mahdollinen yhteistyö POP-vakuutus
Toiminnanjohtajalle annettiin tästä harkinnan mukaan päätösvalta.
- uusi verkkolehti
Päätettiin lähteä uudistamaan nykyinen ”näköislehti” verkkolehdeksi. Verkkolehdellä voi
muun muassa julkaista artikkeleita vapaalla aikataululla ja artikkeleita voi jakaa sosiaalisen median ja uutiskirjeiden avulla.
- SKL:n 80-vuotisjuhlien tilanne
Järjestelyt ovat mallillaan. Juhlat järjestetään Helsingissä Radisson Blue Seaside hotellilla 5.1.2019. Kutsut on jo lähetetty.

6. Maajoukkueasiat
- matkaraportti ECC 2018
Käytiin läpi päävalmentaja Jarmo Ahokkaan laatima raportti. Eliisa Hiltunen keilasi
hienosti hopealle Langenissa Saksassa lokakuussa käydyissä kilpailuissa (Liite3).
- kokoonpanot vuoden 2019 arvokilpailuihin
Päävalmentaja oli tehnyt esityksen arvokilpailujen kokoonpanoista (valmentajat, joukkueenjohtajat ja tiedottajat) tulevalle vuodelle. Tämä hyväksyttiin (Liite4).
7. Raportti liittokokouksesta
Puheenjohtaja Jussila kertoi Salossa 27.10.2018 pidetystä liittokokouksesta. Toimintasääntöjen muutosesitys hylättiin äänestyksen jälkeen. 53 ääntä annettiin muutoksen
puolesta ja 26 vastaan. Muutosesitys ei näin saavuttanut tarvittavaa ¾-osan
enemmistöpäätöstä. Kokouksessa oli edustettuna ainoastaan 32 jäsenliittoa 79
äänellä 134 mahdollisesta.

8. Liittovaltuuston asiat
- toimintakertomus 2017-2018
Hyväksyttiin pienin korjauksin esitettäväksi valtuustolle (Liite5).
- talousarvio 2019
Hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle (Liite6).
- jäsenmaksut
Hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle.
- korvaukset ja palkkiot
Hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle (Liite7).
9. Kehitysasiat
- Ideariihi 3.11.2018
Toiminnanjohtaja kertoi 3.11. Ruusulan keilahallissa pidetystä ideariihestä. Päivä sujui
hyvin ja ideoita syntyi todella paljon. Ideoista valittiin seulonnan jälkeen muutama
jatkoprosessiin. Ideat valmistellaan ja viimeistellään hankkeina nuoriso- ja koulutusvaliokunnalle esitettäväksi. Tämän jälkeen valmis esitys tuodaan hallitukselle, joka
päättää jatkotoimenpiteistä. Seminaarin tavoitteena oli löytää keinoja, joilla saadaan
lisää lapsia ja nuoria lajimme pariin.
10. Strateginen kumppanuussopimus, Kuortaneen Urheiluopisto
Nelivuotinen kumppanuussopimus Kuortaneen Urheiluopiston kanssa päättyy vuoden
2018 lopussa. Toiminnanjohtaja oli valmistellut Kuortaneen Urheiluopiston Tapio
Korjuksen kanssa nelivuotisen jatkosopimuksen. Tämä hyväksyttiin.
11. Kansainväliset asiat
Ei kansainvälisiä asioita.
12. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- talous- ja työvaliokunnan pöytäkirja 2.10.2018
Hyväksyttiin (Liite8).
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 25.10.2018
Hyväksyttiin (Liite9).
13. Ansiomerkkihakemukset
- SKL:n 80-vuotisjuhlassa palkittavat
Hyväksyttiin esitys juhlissa palkittavista henkilöistä (Liite10).
14. Saapuneet kirjeet
- Ei saapuneita.

15. Muut asiat
- Finnish Masters toplistaus liiton verkkosivuille
Top3-pelaajista kaikista kuudesta kilpailusarjasta tehdään reaaliaikainen listaus
henkilökuvineen.
SM-liigan tiedotus- ja tulossivusto tuodaan myös näkyvämmälle paikalle ja helpommin
löydettäväksi.

16. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Syksyn tulevat kokoukset;
- valtuusto 15.12.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.17.

Vakuudeksi:

Perttu Jussila
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

