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§ 1- § 5
toiminnanjohtaja/sihteeri

Poissa:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Perttu Jussila toivotti ruokailun jälkeen hallituksen jäsenet tervetulleiksi
hallituskauden toiseen kokoukseen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Listaa täydennettiin hieman viimehetkillä
tulleiden asioiden osalta.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2017, kokous pidetty
12.1.2017 (Liite 1).
5. Ratatarkastus
Hallitus oli kutsunut SKL:n teknisen valiokunnan puheenjohtaja Jorma Laatikaisen
esittelemään hallituksen pyynnöstä valiokuntansa esityksen koskien tulevan kauden

ratatarkastuksia. Laatikainen kertoi aluksi ratatarkastuksen historiasta ja taustoista.
Tekninen valiokunta oli pitänyt sähköpostikokouksen 26.2.-3.3. ko. asiasta. Laatikainen kertoi myös, miten ratatarkastusta hoidetaan naapurimaa Ruotsissa. Teknisen
valiokunnan esitys oli, että tarkastusväli voitaisiin muuttaa nykyisestä kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen ja kaikki hallit, joissa järjestetään kilpailutoimintaa tulisi tarkastaa. Viime hallituksen keskusteluissa Kyösti Tahvanaiselta saapuneen kirjeen perusteella syntynyt toinen kanta olisi se, että tarkastettaisiin kaikki uudet keilahallit, ratojen
muutokset sekä SKL:n isoimpia kilpailuja (miesten ja naisten SM-liigat ja ykkössarjat,
senioreiden ja veteraanien mestaruussarjat, SM-kilpailut, Ranking ja Junnu Tour) järjestävät hallit selkein rajauksin sekä poistettaisiin tarkastusten määräaikaisuus ja toimintaa valvottaisiin teknisen valiokunnan puolesta jatkossa pistokokein. Näistä kahdesta äänestettiin ja äänet menivät 7-3 määräaikaisuuden poistamisen puolesta eli
jälkimmäisen esityksen mukaan. Tekninen valiokunta tekee sääntömuutosehdotuksen
hallituksen seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 26.4.
6. Toiminnanjohtajan katsaus
- jäsenmäärä
Jäsenmäärä 5.3.2017 oli 10 420 (426 vähemmän kuin 25.2.2016)
- keilailugaala
Keilailugaalan järjestelyt ovat valmisteilla. Markkinointi on hyvässä vauhdissa .Gaala järjestetään Lahdessa liigafinaaleiden jälkeen 8.4.
- Ball Sports-messut 17.-19.3.
Keilailu on mukana Messukeskuksessa järjestettävässä tapahtumassa omalla esittelypisteellään.
- Move Kids Up&Down hanke
Hankkeeseen saatiin hanketukea jo toisen kerran 60 000 euroa. Keilailuliiton tukiosuus
Golfiliiton ja Ski Sport Finlandin yhteistyössä toteutettavasta hankkeesta on 15 000 euroa. Ensimmäisenä hankevuonna tuki kohdennettiin lasten liikuttamiseen. Nyt toisena
hankevuonna liikutetaan perheitä. Hankepaikkakuntina jatkavat samat kuin edellisvuonna.
7. Vuoden 2016 tilinpäätös
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle vuoden 2016 tilipäätöksen. Sen loppusumma on
3387,10 euroa alijäämäinen. Lyhyen keskustelun jälkeen hallitus päätti
hyväksyä tilinpäätöksen esitettäväksi liittovaltuustolle sen kevätkokouksessa 13.5.2017
(Liite 2).
8. Hall of Fame valinnat
Hallitus hyväksy Hall of Fame-työryhmän esitykset uusiksi jäseniksi. Uudet jäsenet julkaistaan Keilailugaalassa Lahdessa 8.4. Uusien jäsenten nimet pidetään salassa julkistamiseen saakka ja kirjataan hallituksen seuraavan kokouksen pöytäkirjaan.
9. World Gamesin maajoukkuevalinnat
Hallitus hyväksyi maajoukkuevalmentajien esitykset Puolan Wroclawissa 20.24.7.2017 pelattaviin kilpailuihin. Suomea edustavat miehissä Osku Palermaa ja Juhani Tonteri sekä naisissa Sanna Pasanen ja Eliisa Hiltunen.

10. Ensilisenssi
Puheenjohtaja Jussila kertoi vierailuistaan kentällä eri paikkakunnilla. Vastaanotto
käynteihin on ollut positiivista. Ensilisenssi on käytyjen keskustelujen perusteella saanut ylivoimaisesti eniten kannatusta verrattuna kertalisenssiin. Hallitus päätti ottaa
käyttöön ensilisenssin, jonka valmistelut aloitetaan heti. Puheenjohtajan viime kokouksen ensilisenssiesitykseen tehdään vielä muutama korjaus ja sen pohjalta toiminnanjohtaja rupeaa työstämään mainosversiota kentälle jäsenliitoille. Ensilisenssi
sisältö ja tarkoitus olisi seuraava;
- Tarkoituksena tehdä kynnys rekisteröitymisestä mahdollisimman matalaksi
- Hinta 15 euroa/kausi, josta SKL:lle tilitetään 10 euroa (sisältää lehti-, vakuutus- ja jäsenkorttikulut) ja jäsenliitojen osuus on 5 euroa
- Kannustetaan liittoja luomaan vastaanottoseuroja, jos sellaisia jo ei ole, mihin uudet harrastajat voisivat rekisteröityä. Muihinkin seuroihin voi liittyä, mutta
voi aiheuttaa seuran sisällä eripuraa, jos joku maksaa jäsenyydestä eri hinnan
kuin toinen.
- Voimassa kaksi ensimmäistä rekisteröitymiskautta, jonka jälkeen tulee siirtyä
ns. normilisenssiin.
- Mahdollinen myös ”paluumuuttajille”, jos eivät ole olleet yli 2 vuoteen rekisterissä.
- Lajin sisäänheitto-projekti on 2-kautinen, jossa ensimmäinen kausi maksaisi
15 euroa ja myös toinen 15 euroa ja tämän jälkeen normilisenssiin.
Nykyiset harrastajalisenssipelaajat siirretään ensilisenssijärjestelmän alle. Vastaanottoseuran ei tarvitse maksaa seuran jäsenmaksua SKL:lle. Farmisopimusten tekeminen rajoitetaan pois ensilisenssistä.
(Riikka Ratia poistui kokouksesta klo 17.15)
11. Markkinointi
- livelähetykset
Toiminnanjohtaja oli yhdessä Timo Palermaan kanssa tehnyt esitykset oman kuvausja lähetyskaluston hankkimisesta SKL:lle. Hallitus päätti hankkia kaluston kokonaisuudessaan. Kaluston hankkimisen jälkeen aloitetaan suunnittelut loppuvuoden lähetyksistä.
- muut suunnitelmat
Puheenjohtaja kävi läpi markkinointi- ja tulevaisuusvaliokunnan kokouksen sisältöä ja
hallitus keskusteli pitkään tulevista suunnitelmista. Keilailun ”brändääminen” houkuttelevaksi lajiksi nousi esille eri videointien ja kanavien käytön osalta (youtube, some
ym. kanavat). Nyt hankittavalla kuvauskalustolla on mahdollista toteuttaa kaikenlaista. Näihin palataan sen jälkeen, kun ensin saadaan valmiiksi viime kokouksessa
päätetty keilailun mainosvideo.
12. Naisten ja miesten EM-kilpailujen hakeminen
Toiminnanjohtaja esitteli alustavia budjettilaskelmia 3.-14.6.2020 pelattaviin naisten
EM-kilpailuihin sekä 12.-23.8.2020 pelattaviin miesten kilpailuihin. Hallitus päätti, että
naisten kilpailuja ei haeta sen kannattavuuden takia, koska ne jäisivät liikaa miinukselle. Miesten kilpailuja päätettiin hakea.

13. Valiokuntaraportit/sääntömuutokset
Hallitus käsitteli ja merkitsi tiedoksi seuraavat valiokuntien pöytäkirjat
- Talous -ja työvaliokunnan pöytäkirja 1/2017 (Liite 3)
- Kilpailu- ja sarjavaliokunnan pöytäkirja 1/2017 (Liite 4)
- Tekninen valiokunnan pöytäkirja 1/2017 ja 2/2017 (Liitteet 5 ja 6)
- Markkinointi- ja tulevaisuusvaliokunnan pöytäkirja 1/2017 (Liite 7)
Sääntömuutokset (voimaan heti);
4.2 Kilpailukutsussa on mainittava kilpailun laatu, kilpailupäivä tai -päivät, halli, kilpailumuoto mahdollisine tasoituksineen, lämmittely tapa (kts. 9.3), alkukilpailun ja finaalin
pelitapa, osanottomaksun suuruus, kilpailun järjestäjä, kilpailunjohtaja, kilpailun hyväksynyt taho, palkinnot ja niiden laatu ja viimeinen kilpailuerä, uusintamahdollisuus,
yksityiskohtainen ratahoidon aikataulu (esim. ennen päivän ensimmäistä erää/non
stop lähdöt, hoito valmis klo 15.00). Mikäli mahdolliseen loppukilpailuun pääsee usealla eri tavalla, järjestys, jolla loppukilpailuun päässeet määritellään, pitää määritellä
yksiselitteisesti kilpailukutsussa.
9.3 Kilpailuissa lämmittelyaika on viisi minuuttia tai 6 lämmittelyheittoa eurooppalaisella pelitavalla ja kymmenen minuuttia tai 4 lämmittelyheittoa aloitusrataparin molemmilla radoilla amerikkalaisella pelitavalla. Lämmittelytapa on ilmoitettava kilpailukutsussa.
9.5 Kilpailun järjestäjällä on oikeus halutessaan antaa pidempi lämmittelyaika tai
enemmän lämmittelyheittoja, kuin kohdassa 9.3 määritellään (erikoiskilpailut, finaalit).
9.6 Pelitapoja
Desperado-sarja
Erikoiskilpailuissa voidaan keilata myös ns. desperado-sarja, jonka mukaan selviää
ennalta määrätty määrä keilaajia finaaliin. Desperado keilataan eurooppalaisella pelitavalla alkuperäisen kilpailun tasoituksin. Radalla voi olla eri määrä keilaajia. Desperado-sarjan voi keskeyttää ilman kilpailunjohtajan erillistä lupaa. Osallistuakseen Desperado-sarjaan, on keilaajan pelattava vähintään yksi alkukilpailun karsintapeli.
Nämä säännöt oli ajankohtaista päivittää heti palvelemaan kentällä pyöriviä kilpailuja,
koska esimerkiksi ajallinen harjoittelu oli tuottanut monissa keilahalleissa ongelmia.
14. Ansiomerkkihakemukset
- Pietarsaaren Keilailuliitto
Hallitus päätti myöntää Karl-Johan Forsellille SKL:n kultaisen ansiomerkin ja hopeisen
Martti Puoskarille ja Arto Sikkilälle.
(Arto Hyvönen poistui kokouksesta klo 18.15)
15. Saapuneet kirjeet
- Sponsorointianomus Marjaleena Laakkonen
Hakemus koski Special Olympics Europa-Eurasia (SOEE) organisaation järjestämää
Keilailuseminaaria Maltalla 21.-23.4.2017. Hallitus päätti tukea seminaarimatkan kustannuksia yhteensä 300 eurolla.

16. Muut asiat
- valtuuston kevätkokouksen ajankohta
Valtuuston kevätkokous pidetään 13.5. Helsingissä. Seuraavan hallituksen kokousajankohtaa aikaistettiin päivällä ja se pidetään 26.4.
- ECC, Ankara, Turkki osallistuminen
Hallitus päätti yksimielisesti, että Suomi ei lähetä joukkuetta syksyn Euroopan mestareiden cupiin, mikäli kilpailut järjestetään suunnitellusti Turkin Ankarassa.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
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