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Poissa: Sami Lehtimäki ja varajäsen

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. Lisättiin kohtaan kymmenen Saapuneet
kirjeet Janne Kolhoselta tulleet kaksi esille otettavaa asiaa.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;
- 3/2020, kokous pidetty 10.3.2020 (Liite1)
- 4/2020, etäkokous pidetty 13.3.2020 (Liite2)
- 5/2020, etäkokous pidetty 3.4.2020 (Liite3)

5. Toiminnanjohtajan katsaus
- jäsentilanne (O.H)
Puheenjohtaja kävi läpi tämänhetkisen (1.4.) jäsentilanteen. Jäsenmäärä on 9439
jäsentä. Uusia jäseniä merkattiin 40 keilaajaa eli 1.16% eli alle puolet edellisistä
kuukausista. Ikävä kyllä korona kriisin takia jo maaliskuu jäi siis lyhyeksi ja uusia
keilaajia tuskin on odotettavissa ennen hallien aukeamista.
- henkilökunnan työtilanne (SJ)
Toiminnanjohtaja kävi läpi hallitukselle henkilöstön työtilanteen ja kevään tulevat
ja meneillään olevat tehtävät.
- koronan vaikutukset ja korjaavat toimenpiteet (OH&SJ)
Puheenjohtaja kertoi meneillään olevan koronapandemian vaikutuksista SKL:n
talouteen ja kilpailutoiminnan keskeytystilan vaikutuksista toimiston työtehtäviin ja
niiden tilapäiseen vähenemiseen.
Toiminnanjohtaja esitteli tämän jälkeen tekemänsä lomautussuunnitelman (Liite4),
jossa toimenpiteenä käynnistettäisiin henkilöstön osittaiset lomauttamiset
määräaikaisesti. Lomauttamiset alkaisivat 1.5.2020 ja päättyisivät 30.6.2020.
Hallitus keskusteli asiasta ja päätti hyväksyä tämän. Hallitus lisäsi, että henkilöstölle
tarjotaan lomautuksen välttämiseksi lomarahojen vaihtamista vapaiksi.
- uuden keilaajan etukortti (O.H)
Puheenjohtaja raportoi hallitusta etukorttityöryhmän 2.4. pidetystä palaverista, jossa
suunniteltavaa uuden keilaajan etukorttia ideoitiin yhdessä keilahalliyrittäjien kanssa
(Liite5). Työryhmä kokoontuu uudelleen toukokuun alussa.
- markkinointi (SJ)
Toiminnanjohtaja kertoi, että YLE:n kanssa on jo keskusteltu siirrettyjen SM-mitalipelien
ja EM-kilpailuiden näkyvyydestä. Sopimukset ovat voimassa edelleen ja näkyvyyttä on
näin ollen luvassa. CMorelta alkaa kevään aikana Keilailuklubin kolmas tuotantokausi.
Toiminnanjohtaja on ollut yhteydessä myös jokaisen yhteistyökumppaniin ja
heidän kanssaan yhteistyö jatkuu normaalisti.
Liiton uutisissa ja sosiaalisessa mediassa muistellaan menneiden vuosien
mielenkiintoisimpia kilpailuja viikoittain kevään aikana. Hallitus antoi myös omia
ehdotuksia viestintään. Verkkosivujen kävijämääristä kysyttiin ja toiminnanjohtaja
laskurin mahdollisuuden päivittäisen kävijämäärän seurantaan.
- kulu- ja tulopuoliarvio, loppuvuosi (SJ)
Toiminnanjohtaja kävi läpi koronaviruksen liiton talouteen vaikuttavat arviot.
Päätettiin lisätä tehtävälistan läpikäynti hallituksen kokouksen asialistalle.
6. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- toimintasääntöjen muutostilanne (Liite6)
Toiminnanjohtaja kävi läpi tulevan syksyn liittokokouksessa päivitettävien
toimintasääntöjen tilanteen. Sääntöihin on tehty pieniä päivityksiä ja tarkennuksia
Olympiakomitean lajiliitoille antaman ohjeistuksen mukaan. Säännöt lähetetään
kevään aikana jäsenliitoille kommentoitavaksi.
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan sähköpostikokouksen pöytäkirja 19.-23.3.2020 (Liite7)
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan etäkokouksen pöytäkirja 17.3.2020 (Liite8)
• muutokset runkokalentereihin
Kauden 2020-21 runkokalenteri on valmistumassa lähipäivinä erittäin alustavana ja

•

se lähetetään heti jäsenliitoille. Muutokset ovat siihen edelleen myöhemminkin mahdollisia.
SM-2022-kilpailuijen hakemukset
Hallitus päätti myöntää kilpailu- ja sarjavaliokunnan esityksestä vuoden 2022 SMkilpailuiden järjestelyoikeudet seuraaville;
Miesten SM-kilpailut: Pori
Naisten SM-kilpailut: Raisio
Senioreiden SM-kilpailut: Riihimäki
Veteraanien SM-kilpailut: Helsinki/Tali
Junioreiden -ja nuorten SM-kilpailut: Äänekoski

- kilpailu- ja sarjavaliokunnan etäkokouksen pöytäkirja 26.3.2020 (Liite9)
• muutokset runkokalentereihin korona pandemian takia (päivitetty tilanne)
Runkokalenterin tilanne tarkistetaan kilpailu- ja sarjavaliokunnan toukokuun kokouksessa.
• ratatarkastuksista
Tarkastetut radat katsottiin tärkeäksi pitää voimassa kaikissa korkeimmissa sarjatasoissa. Todettiin kuitenkin, että naisten ykkössarja ei nykyään edusta korkeaa sarjatasoa ja siksi sen osalta esitetään ratatarkastusvaatimuksen poistoa. Esitys hyväksyttiin.
• Kilpailijoiden luokitus ja keskiarvon määräytyminen
Keilaaja voi nousta useammankin kuin yhden, mutta pudota vain yhden luokan kerrallaan.
Säännöstä poistetaan rajoitus, että D -luokkaan ei voi pudota takaisin. Tämä koskee kaikkia keilaajia.
Keskiarvoharkinnan lisäksi lisätään mahdollisuus luokituksen harkintaan jäsenliiton
hallitukselle ja SKL:n kilpailu- ja sarjavaliokunnalle.
Esitykset hyväksyttiin.
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan etäkokouksen pöytäkirja 31.3.2020 (Liite10)
• valtakunnansarjojen säännöt (Liite11)
Hyväksyttiin.
• Finnish Masters säännöt 2020-21 (Liite12)
Hyväksyttiin.
• kilpailusäännöt 2020-21 (Liite13)
Hyväksyttiin.
• SM-kilpailujen säännöt (Liite14)
Hyväksyttiin.
7. Kansainväliset asiat
- miesten EM-kilpailut 12.-23.1.2021 järjestelyt
Kilpailut päätettiin siirtää uuteen ajankohtaan tammikuulle. Tästä aiheutuviin muutoksiin
ja toimenpiteisiin on jo ryhdytty. Ilmoittautuneisiin maihin ollaan erikseen vielä
yhteydessä uusien formien myötä.
EM-kilpailuiden työryhmän seuraava kokous on 26.5. klo 12.30.

8. Maajoukkueasiat
Toiminnanjohtaja kertoi maajoukkuetoiminnan kuulumiset. Päävalmentajan
sopimuskausi on päättymässä 31.12.2020. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja olivat
pitäneet palaverin päävalmentajan kanssa ja ilmoittaneet olevansa erittäin tyytyväisiä
hänen toimintaansa ja esittämään jatkosopimusta hallitukselle. Myös päävalmentaja
olisi halukas jatkamaan.
Hallitus keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti jatkaa päävalmentajan sopimusta
mallilla 2+2 vuotta. Sopimukseen lisätään kuitenkin ehto mahdollisista valtion avun
muuttumisen ja muiden riskitekijöiden vaikutuksista liiton talouteen, jolloin
sopimuksen sisältö neuvotellaan uudelleen.
9. Ansiomerkkihakemukset
Ei saapuneita hakemuksia.
10. Saapuneet kirjeet
- valtuuston etäkokouksen mahdollisuus, Janne Kolhonen
Nykyisissä toimintasäännöissä ei ole ilmoitettu etäkokouksen mahdollisuudesta.
Arto Hyvönen selvittää toimintatapoja tässä poikkeusolotilanteessa.
Hallituksen yleinen kanta oli, että jos kaikille valtuuston jäsenille tämä sopisi, niin
etäkokouksen pitämiselle ei pitäisi olla esteitä.
- SKL:n rekisteriohjelma, Janne Kolhonen
Hallitus päätti perustaa työryhmän mahdollisen uuden rekisteriohjelman suunnitteluun.
Työryhmään nimettiin Janne Kolhonen, Arto Hyvönen, Kai Virtanen, Jani Koivukangas
ja Ossi Kauppi. Kolhonen toimii ryhmän vetäjänä.
11. Muut asiat
Ei muita asioita.
12. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Tulevat kokoukset;
- hallitus 19.5.2020
- valtuusto 14.6.2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

