Suomen Keilailuliitto ry
Liittohallitus

Pöytäkirja 9/2019

Aika:

12.11.2019 klo 13.30

Paikka:

Ruusulan keilahallin kokoustila, Helsinki

Läsnä:

Perttu Jussila
Raimo Palokoski
Jani Koivukangas
Janne Kolhonen
Jari Ratia
Ossi Kauppi
Jaakko Räikkönen
Arto Hyvönen
Hannele Impola
Risto Spora
Juha Immonen
Ari Palm
Sami Järvilä

Poissa:

puheenjohtaja

Jari Kallion varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
toiminnanjohtaja/sihteeri

Jari Kallio
Sami Lehtimäki

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet ja paikalla
olevat kutsutut varajäsenet tervetulleiksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Listalle täydennettiin kaksi juuri ennen
kokousta saapunutta asiaa.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;
- 8/2019, kokous pidetty 1.10.2019 (Liite1)

5. Maajoukkueasiat
- Olympiakomitean tehostamistukiprosessin tilanne
Toiminnanjohtaja kertoi Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa 28.10.2019
käydystä lajiriihestä. Tehostamistukea on haettu ja mahdollinen tukimäärä vuodelle
2020 ratkeaa marraskuun loppuun mennessä.
- valmentajat ja joukkueenjohtajat vuoden 2020 arvokilpailuihin
Toiminnanjohtaja esitteli päävalmentajan esityksen ensi vuoden arvokilpailuun
lähtevistä joukkueenjohtajista ja tiedottajista (Liite2). Tämä hyväksyttiin.
6. Toiminnanjohtajan katsaus
-

-

-

-

-

Jäsentilanne
SKL:n jäsenmäärä on 1.11.2019 9123 jäsentä.
Taloustilanne per 31.10.2019
Toiminnanjohtaja kävi läpi hallitukselle taloustilanteen ja loppuvuoden arvion.
Jäsenkyselyn tilanne
Jäsenistöllemme on lähetetty kysely lokakuun lopussa ja kyselyn vastausaikaa
on 15.11.2019 saakka. Jo n. 1800 vastausta on saatu. Kyselyn tulosten analysointi
aloitetaan välittömästi.
Jäsenhankintakampanja 1.1.-30.4.2020
SKL järjestää seuroille jäsenhankintakampanjan, jossa on kaksi sarjaa, yli ja alle 20
jäsenen seurat. Eniten uusia jäseniä tuona aikana keränneille seuroille on luvassa
rahapalkintoja sekä vuoden seura titteli.
Markkinointi
Youtubessa on koko Suomen kattava kampanja menossa. Keilailu Klubin kolmannen
tuotantokauden kuvaukset ovat käynnistymässä ja sarja tulee ulos CMorelta kevään
aikana. Ylen kanssa käydään palaveri 18.11. koskien ensi vuoden televisioitavia
lähetyksiä. Sport Family Oy:n kanssa on sovittu mainosmyynnistä SM- ja EM-kilpailuihin.
SM-kisaviikot 2021, Salo
Hallitus päätti, että ei osallistuta SM-kisaviikoille, koska miesten- ja naisten SM-kisat
televisioidaan jo Yle:ltä. Niiden televisiointi vaarantuisi, jos menisimme mukaan SMkisaviikoille.
SUEK, kysely jäsenille
Ollaan mukana yhteistyössä SUEK:n kanssa, joka toteuttaa selvityksen seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n ja urheilun lajiliittojen kanssa.

7. Liittovaltuuston asiat
- toimintakertomus 2018-2019
Hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle (Liite3 ja Liite4).
- talousarvio 2020
Hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle (Liite5)
- jäsenmaksut
Hyväksyttiin talous- ja työvaliokunnan esitys, jossa jäsenmaksuja ei korotettaisi ensi
vuodelle.
- korvaukset ja palkkiot
Hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle (Liite6).

8. Toimintasääntöuudistus
Hallitus keskusteli mahdollisesta toimintasääntöuudistuksesta, jossa henkilöjäsenet
voisivat liittyä suoraan SKL:n alle. Tällä hetkellä ongelmana on, että SKL:ltä puuttuu
työkalut jäsenhankintaan. Tätä kautta voitaisiin tehdä kohdennettuja jäsenhankinta
kampanjoita ja SKL voisi ottaa jäsenhankinnan kannalta vahvempaa roolia siellä,
missä toiminta muutoin sakkaa ja aktiiveja ei ole. Hallien olisi myös helpompaa ohjata
uudet keilaajat rekisteröitymään suoraan liittoon, jolloin kilpailemaan pääsisi heti.
Henkilöjäsenet eivät voisi tehdä farmisopimuksia vaan joukkuepelien alkaessa
kiinnostamaan olisi liityttävä seuraan. Sarjapelit toimisivat näin edelleen seurojen kautta,
jolloin seuroilla säilyisi motivaatio houkutella jäseniä.
Mahdollinen uudistus ei saanut kaikilta vankkaa kannatusta, koska pelko mahdollisista
seurojen- ja liittojen jäsenmaksumenetyksistä olisi suuri. Kaikki kokouksessa läsnä
olleet hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat yhtä mieltä, että nykyinen systeemi
ei kuitenkaan enää toimi.
Päätettiin, että jäsenliitot tuovat omat ideansa ja esityksensä seuraavaan hallituksen
kokoukseen, joiden pohjalta uudistusprosessi etenee.
Hallituksen varajäsenet kutsutaan myös seuraavaan kokoukseen paikalle tai etäyhteydellä.

9. Kansainväliset asiat
- miesten EM-kilpailut 12.-23.8.2020 järjestelyt
Toiminnanjohtaja kertoi järjestelyiden tilanteesta. Kaikki on mennyt suunnitelmien
mukaan työryhmän kokoontuessa säännöllisin väliajoin. Vapaaehtoisten haku aloitetaan marraskuun aikana.

10. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
-

vammaiskeilailun valiokunnan kokouspöytäkirja 29.10.2019
Hyväksyttiin (Liite7).
talous- ja työvaliokunnan pöytäkirja 11.11.2019
Hyväksyttiin (Liite8).
kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokoonpanomuutos
Hyväksyttiin puheenjohtaja Tammisen esitys kokoonpanomuutoksesta, jossa
sarjavastaavan Jarkko Ruohoahon pyydettyä vapautus valiokunnan jäsenyydestä,
tilalle valittaisiin Ilkka Nenonen Porista. Sarjavastaavan tehtävät ottaisi Tiina Viljakka.

11. Ansiomerkkihakemukset
- Keilaseura Ratas
Hyväksyttiin.
12. Saapuneet kirjeet
Ei saapuneita kirjeitä.

13. Muut asiat
- SKL:n peruskurssin käyneiden jäsenmaksuvapautus
Luovuttiin hallituksen vuonna 2008 päätöksestä, jossa SKL:n peruskurssin
käynyt henkilö vapautetaan SKL:n kuluvan tai tulevan kauden jäsenmaksusta
kurssin käytyään ja liittyessään seuraan. Suositellaan ensilisenssin hinnan
lisäämistä kurssin hintaan. Näin toimitaan jo useissa jäsenliitoissa.
- Hallituksen mestaruuskilpailut
Kokousta ennen keilattiin perinteinen hallituksen mestaruuskilpailu. Kilpailun
voitti puheenjohtaja Perttu Jussila kuuden sarjan tuloksellaan 1418.
Toiminnanjohtaja luovutti kiertopalkinnon Jussilalle.

14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Tulevat kokoukset;
- hallitus 10.12.2019
- valtuusto 14.12.2019
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.06.

Vakuudeksi:

Perttu Jussila
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

