Suomen Keilailuliitto ry
Liittohallitus

Pöytäkirja 2/2013

Aika:

12.3.2013 klo 14.30

Paikka:

Hotelli Scandic Marski, Helsinki

Läsnä:

Harri Järvinen
Lasse Lintilä
Tuija Hiltunen
Maarit Kotola
Jorma Laatikainen
Kari Leino
Timo Manninen
Paavo Pakonen
Raimo Palokoski
Heidi Pyykkinen
Erkki Jääskeläinen
Jaana Puhakka
Teemu Raatikainen
Pekka Korpi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

valtuuston puheenjohtaja § 1-§ 8
naisten maajoukkueen valmentaja § 1-§ 4
miesten maajoukkueen valmentaja § 1-§ 4
toiminnanjohtaja/sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti hallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajan ja
maajoukkuevalmentajat Jaana Puhakan ja Teemu Raatikaisen tervetulleiksi kokoukseen.
Hän ennakoi alkavan istunnon merkittävimmäksi aiheeksi Liittokokouksen valmistelun ja
materiaalin käsittelyn.
Näillä sanoilla Järvinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ennakkoon lähetetty esityslista.

4. Maajoukkueiden asiat
Naisten maajoukkueen valmentaja Jaana Puhakka esitti hallitukselle valitsemansa
joukkueen elokuussa Las Vegasissa keilattaviin MM-kilpailuihin. Joukkue on:
Hannele Impola
Nina Kovanen
Piritta Maja
Sanna Pasanen
Krista Pöllänen
Marjo Pöntinen

GB
Mercur
Giants
Giants
Sirkut
OLS

Lahti
Helsinki
Kuortane
Porvoo
Lahti
Joensuu

Hallitus keskusteli joukkueesta ja naisten maajoukkueen tilanteesta laajemminkin.
Puhakka vastasi esitettyihin kysymyksiin. Keskustelun jälkeen hallitus vahvisti joukkueen
valinnan.
Timo Manninen ei osallistunut joukkueen valintaan.
Miesten MM-joukkue nimetään puhelinkokouksessa SM-finaalien jälkeen toukokuussa.
Puhakka ja miesten maajoukkuevalmentaja Teemu Raatikainen esittivät Kolumbiassa
keilattaviin World Games-kisoihin Sanna Pasasen ja Osku Palermaan valintaa. Todettiin,
että kilpailujen ajankohta on erittäin huono, sillä MM-kilpailut alavat reilun viikon kuluttua.
Keskustelun jälkeen valmentajien esitys hyväksyttiin.
Puhakka ja Raatikainen poistuivat kokouksesta tämän kohdan jälkeen.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, 1/2013, kokous pidetty 22.1.2013.

6. Toiminnanjohtajan katsaus
Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle ajankohtaisista asioista:
- Jäsenmäärä 7.3.2013 oli 12131, mikä oli 326 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
- Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle Kuortaneen Urheiluopiston yhteistyösopimusta.
Asiasta syntyi keskustelu, jossa käytiin läpi Kuortaneen asemaa valmennuksessa.
- Keilailugaalan järjestely etenee. Ilmoittautuneita on yli 30. Juuso Kallio ja Sami Järvilä
viimeistelevät ohjelmaa. Kutsuttavien maksamisen selvittää Pekka Korpi.
- SKL:n 75-vuotisjuhlan tilanne: Historiikin taittaminen on sovittu ja kirja valmistuu viimeistään joulukuun alkuun. Juhlatyöryhmä kokoontuu päättämään juhlan yksityiskohdista kevään aikana
- Päätettiin myöntää toiminnanjohtajalle valtuudet hankkia Olli Pakoselle omat tunnukset pankkiohjelmaan.

7. Vuoden 2012 tilinpäätös
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle vuoden 2012 tilinpäätöksen, jonka talousvaliokunta
oli valmistellut. Vuoden tulos oli 109,09 euroa ylijäämäinen. Asiasta käytiin lyhyt keskustelu, jossa kysymyksiä esitettiin nuorisotoiminnan budjetin alittumisesta. Asiat lähetettiin
tiedoksi koulutus- ja valmennuspäällikölle. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja allekirjoitti
sen.

8. Liittokokouksen valmistelu
Turun Keilailuliitto on kutsunut Liittokokouksen pidettäväksi Turussa Hotelli Holiday
Innissä 20.4.2013. Kokous hyväksyi kutsun.
Hallitus kävi läpi valmistellun materiaalin liittokokousta varten.
- Esityslista, joka perustuu toimintasääntöihin, hyväksyttiin.
- Kolmen edellisen toimintavuoden kertomus ja tiliselvitys hyväksyttiin.
- Liittovaltuuston jäsenten palkkiot, esitetään entiseen tapaan, että palkkiota ei makseta.
- Toiminta- ja taloussuunnitelma kolmelle seuraavalle toimintavuodelle. Tässä kohdassa hallitus keskusteli runsaasti ja päätettiin muuttaa sanamuotoja muutamissa kohdissa. Toiminnajohtaja hoitaa asian ja hyväksyttää muutoksen puheenjohtajalla ennen
kokouskutsua.
- Toimintasääntöjen muutosesitys. Puheenjohtaja kävi läpi uusiin sääntöihin pari
muutosta, jotka patentti- ja rekisterihallitus oli edellyttänyt sääntöjen ennakkotarkastuksessa. Hallitus hyväksyi sanamuodot esitettäväksi liittokokoukselle.
- Turun Keilailuliitto oli lähettänyt liittokokoukselle aloitteen valmistella organisaationmuutosta. Kokous keskusteli aloitteesta ja päätti viedä sen kokoukseen ottamatta
siihen kantaa.
Erkki Jääskeläinen poistui kokouksesta tämän kohdan jälkeen.

9. Kansainväliset asiat
Toiminnanjohtaja oli selvitellyt mahdollisuutta hakea vuoden 2016 henkilökohtaista MMkilpailua järjestettäväksi Suomessa. Alustavan hahmotelman mukaan kilpailut kyettäisiin
järjestämään niin, että taloudellinen lopputulos ei ole negatiivinen. Hallitus kannatti yksimielisesti kisojen hakemista.
Puheenjohtaja ja toiminnajohtaja hoitavat asian.

10. Valiokunta-asiat
Merkittiin tiedoksi seuraavat pöytäkirjat:
- Talousvaliokunta 1/2013 (Liite 1)
- Veteraanivaliokunta 3/2012–13 (Liite 2)
- Sarjavaliokunta 2/2012–13 (Liite 3)
- Sarjavaliokunta 3/2012–13 (Liite 4)
- Hallitus totesi, että lääkärintodistuksen pyytäminen Torpedokselta ei ole tarpeen,
vaan valiokunta hoitaa asian kirjallisen selvityksen pohjalta.

11. Ansiomerkkianomukset
Hallitus päätti myöntää anomuksesta seuraavat ansiomerkit:
Kultainen ansiomerkki n:o 368: Erkki Mäkelä, SalKei, Salo
Kultainen ansiomerkki n:o 369: Erna Forsman, Salottaret, Salo
Kultainen ansiomerkki n:o 370: Juha Roto, KeiSa, Salo
Hopeinen ansiomerkki:

Matti Piekkari, Pyrstö, Hyvinkää
Kari Harjunpää, SaKu, Salo
Ari Palm, SalKei, Salo

12. Saapuneet kirjeet
Kalottitoimikunta on lähettänyt avustusanomuksen kalottimaaottelua varten (Liite 5).
Hallitus päätti myöntää 750 euron tuen.

13. Muut asiat
- Paavo Pakonen ehdotti Rankingkiertueen nimen myymistä sponsoreille, joko koko
kiertue tai yksittäiset kierrokset. Toiminnanjohtaja ryhtyy toimeen.
- Hallitus keskusteli kilpailutoiminnan kehittämisestä niin, että saataisiin jatkuvasti
päivittyvä rankinglista. Keskustelussa tuli esille myös tasoitusjärjestelmän muuttaminen rankingpohjaiseksi. Toiminnanjohtaja tutkii asiaa.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 18.03.
Päätöspuheenvuorossaan hän totesi, että seuraava kokous pidetään Liittokokouksen
jälkeen 23.4.2013. Hän kiitti osanottajia aktiivisesta keskustelusta.

Vakuudeksi:

Harri Järvinen
Puheenjohtaja

Pekka Korpi
Sihteeri

