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Pöytäkirja 6/2018

Aika:
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Paikka:

Ravintola Mercur, Helsinki

Läsnä:

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

Poissa:

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
§1-10

toiminnanjohtaja/sihteeri

Jari Kumpulainen, myös varajäsen Sakari Kuparinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
vuoden neljänteen 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. Uusien työntekijöiden esittely
SKL:n toimistolle oli haettu maaliskuussa kahta uutta työntekijää. Palvelukoordinaattoriksi haki yhteensä 35 ja viestintä- ja markkinointisuunnittelijaksi 39 hakijaa. Haastatteluprosessin jälkeen palvelukoordinaattoriksi valittiin Eeva Niskanen ja viestintä- ja
markkinointisuunnittelijaksi Henri Havusela. Molemmat uudet työntekijät esittelivät itsensä hallituksen jäsenille ja hallitus esitti heille kysymyksiä. Eeva Niskanen aloittaa

toimistolla 2.5. ja Henri Havusela 21.5.2018. Hallitus toivotti heidät lämpimästi tervetulleiksi töihin liiton toimistolle.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;
- 3/2018, kokous pidetty 13.3.2018 (Liite1)
- 4/2018, etäkokous pidetty 27.-28.3.2018 (Liite2)
- 5/2018, etäkokous pidetty 5.-6.4.2018 (Liite3)
6. Toiminnanjohtajan katsaus
- jäsentilanne
Jäsenmäärä 24.4.2018 on 10 249 jäsentä, joista ensilisenssipelaajiksi on rekisteröitynyt
487 keilaaja. Ihan uusia jäseniä on 542. Jäsenmääristä tehdään vielä keväällä selvitys
ikäryhmittäin, mihin on tullut uusia ym. Ensimmäiseen ensilisenssikyselyyn vastaillaan ja
uusille tehdään lisäkysely.
- keilailugaala
Gaala järjestetään 28.4. ja osallistujia on ilmoittautunut 82. Järjestelyt ovat mallillaan.
- markkinointi
Somessa facebookissa pyörii kaksi maksettua kampanjaa. Toisessa videot eri julkisuuden henkilöistä ja huippukeilaajista vaihtuvat viikottain vuoden loppuun saakka, toisena
kampanjassa keilailun esittelyvideo pyörii maksettuna kesäkuun loppuun saakka. Livestriimausta on saatu kehitettyä toivotulle tasolle. C-morella Keilailuklubi-sarja näytettiin talven aikana kuusiosaisena behind the scene-jaksoineen. Toisesta tuotantokaudesta on
sovittu SKL:n puolesta ja se tullee ulos ensi talvena. Keilailu on esillä myös muissa katsotuissa prime-time sarjoissa. Yhteistyökumppaneita etsitään muun muassa Tampereen
SM-finaaleihin ja YLE Areenan kautta lähetettävän suoran lähetyksen myötä. SKL:n vaatetoimittaja on vaihdettu. Uusista vaatetuksista on tehty sopimus Silen Oy:n kanssa. Sopimus ulottuu miesten EM-kilpailuihin 2020 saakka.
- Ball Sport-messujen palaute ja suunnitelmat tulevaan
Ensi talven messuille on tarkoitus mennä jälleen oikean keilarataympäristön kanssa. Toiminnanjohtaja kartoittaa mahdollisia yhteistyökumppaneita syksyn hallituksen kokoukseen.
- sponsorointipooli
Aiemmin päätetystä arvokisamitalisteille perustettavasta poolista päätettiin luopua.
Selvittelyjen jälkeen todettiin, että julkinen rahankeruu ei sovi SKL:n jo parantuneelle
imagolle.
- luottokorttien lisätarve
Päätettiin toiminnanjohtajan esityksestä hankkia luottokortit päävalmentaja Ahokkaalle
ja kilpailu- ja hallintokoordinaattori Olli Pakoselle.
- Arja Lehden irtisanoutuminen eläkkeelle (Liite4)
Päätettiin hyväksyä Arja Lehden irtisanoutuminen ja siirtyminen eläkkeelle 1.9. alkaen.
Arja jää lomalle 25.6.2018 ja pitää kertyneet vuosilomansa pois ennen eläkkeelle
jäämistä. Hän ei palaa enää töihin lomien jälkeen.
- EU:n tietosuoja-asetus
Tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. SKL on tiedottanut tästä jäsenliittoja ja
keilahalleja pariin otteeseen. Myös uutista on nostettu verkkosivuille ja somekanavillakin
on uutinen pyörinyt. SKL:n verkkosivuille järjestötoiminnan palkin alle on lisätty infopankki
tietosuoja-asetuksen tulevista toimenpiteistä. Asetus koskee kaikkia jäsenliittojamme ja

seuroja. Tulevasta asetuksesta tiedotetaan vielä lisää lähiaikoina.
7. Maajoukkueasiat
- matkaraportti juniorien EM-kilpailut 2018 (Liite5)
Päävalmentaja Jarmo Ahokkaan matkaraportti käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi.
- joukkueenjohtaja ja valmennus nuorten MM-kisat, Detroit
Nuorten naisten valmentaja Jussi Turtiainen on töidensä takia estynyt lähtemään MMkisoihin. Hänen tilalleen lähtee päävalmentaja Jarmo Ahokas. Hannele Impola lähtee
kisoihin joukkueenjohtajaksi ja tiedottajaksi.
8. Kehitysasiat
Koulutuskoordinaattori Jaana Puhakka kävi läpi tekemisiään ja suunnitelmiaan. Liiton
verkkosivujen rakennetta ollaan päivittämässä loogisemmaksi. Myös näkövammaisille
on tarkoitus tehdä oma sivu tarpeet huomioiden.
Hallitus keskusteli tulevasta Keilahallien kehityspäivästä, joka järjestetään 23.5.
Helsingissä. MaRa:n keilahallityöryhmä hoitaa käytännön järjestelyitä. SKL markkinoi
tapahtumaa heti, kun saa päivän ohjelman.
9. Kansainväliset asiat
Puheenjohtaja Jussila kertoi, että ETBF:n ylimääräinen kokous järjestetään
14.6.2018 naisten EM-kilpailujen yhteydessä. Paikalle menee puheenjohtajan
mukaan toiminnanjohtaja. Viime kokouspöytäkirjassa oli virheellinen merkintä 16.6.

10. Liittovaltuuston kokousraportti
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kävivät läpi 14.4. pidetyn valtuuston
kevätkokouksen antia. Tilinpäätös vuodelta 2017 hyväksyttiin. Se oli 1550,07 euroa
ylijäämäinen. Toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2019 myös hyväksyttiin pienin
korjauksin. Liittovaltuuston puheenjohtaja Aki Aarikka oli esittänyt, että liittovaltuusto
antaisi liittohallitukselle tehtävän uusien toimintasääntöjen aikaan saamiseksi
Suomen Keilailuliitolle, joista päätettäisiin liittokokouksessa syksyllä 2018. Äänin 15-5
valtuusto päätti hallituksen tehtävänannon puolesta. Arto Hyvönen rupeaa
työstämään toimintasääntöjä.
Arto Hyvönen poistui kokouksesta klo 15.54.
11. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- VAU:n työryhmän kuulumiset
Keila Cup ja SM-kilpailuanomukset on tällä hetkellä haussa keväälle 2019.
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan pöytäkirja 23.3.2018 (Liite6)
Hyväksyttiin. Ranking päätettiin ulkoistaa Oy Bowling AB:lle. Se tulee osaksi
turnauskiertuetta.
Turnauskiertueella aletaan keräämään henkilökohtaisia ranking-pisteitä ja ylläpidetään
ryhmäkohtaisia top listoja (miehet (sis. seniorit ja juniorit), naiset (sis. seniorit ja
juniorit), seniorimiehet ja -naiset, junioripojat ja –tytöt) keilailu.fi sivuilla.

Kilpailujen järjestelyoikeudet myydään halleille/seuroille/liitoille.
SM-kilpailujen 2019 miesten siirtymisen Turusta Lahteen mitalipeleihin suhteen
päätettiin, että järjestävät osapuolet Turku ja Lahti neuvottelevat tästä. Vaihtoehtoina
ovat, että toisesta tulee suora striimauslähetys. Myös Tali mahdollinen, riippuu
YLE:n kanssa käytävistä neuvotteluista keilailun tulevien lähetysten suhteen.
Hyväksyttiin kilpailu- ja sarjavaliokunnan esitykset saapuneiden anomusten
perusteella SM-kilpailujen järjestäjistä 2020;
– miesten avoimet SM-kilpailut – Lahti
– naisten SM-kilpailut – Salo/Hanhivaara
– nuorten- ja juniorien SM-kilpailut – Jyväskylä/Pupuhuhta
– seniorien SM-kilpailut – Helsinki/Tapanila
– veteraanien SM-kilpailut – Tampere
Järjestäjille on ilmoitettava, että televisioinnin suhteen ei ole mitään takuita, että
mistä hallista ja paikkakunnalta mahdollinen lähetys näytetään. Tämä riippuu
YLE:n kanssa käytävistä neuvotteluista.
SM-liigojen peliformaatti ratkeaa kyselyiden perusteella. Kysely on jo mennyt miesten
joukkueille. Naisille lähetetään lähiaikoina.
Sääntömuutos tehtiin kilpailusääntöihin kohtaan 17.3; poistetaan teksti ”round robin
kierrokselta”.
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 5.4.2018 (Liite7)
Hyväksyttiin. Ideariihipäivä järjestetään alkusyksystä lasten -ja nuorten
toiminnan kehittämisestä. Toimistolta laitetaan vielä ennen kesälomia avoin haku
työryhmän jäsenistä ideariiheen. Hakijoita ei kategorioida, vaan muodostetaan yksi
iso työryhmä. Toivotaan kaikkien ikäryhmien henkilöiden edustusta työryhmässä.
12. Ansiomerkkianomukset
- BBC-88, Kauhajoki (Liite8)
SKL:n kultainen ansiomerkki myönnettiin;
Nro. 432 Jorma Saarikoski
Nro. 433 Raimo Einola
SKL:n hopeinen ansiomerkki;
Pekka Kokko
- Forssan Keilailuliitto (Liite9)
SKL:n kultainen ansiomerkki myönnettiin;
Nro. 434 Seppo Kääriä, FoKs
Nro. 435 Antti Raita, FoKs
Nro. 436 Aarno Erkko, Pupina
SKL:n hopeinen ansiomerkki;
Simo Sysinoro, RKM-Forssa
Markku Nikander, RKM-Forssa
Juha Lemmetty, RKM-Forssa
Pentti Rasila, FoKs

Kauko Haavisto, FBC
Kari Piltti, FBC
Reijo Tossavainen, FBC
Juha Seppälä, FBC
Ari Rämö, FBC
Risto Brusila, Tahvot
SKL:n viiri;
Nro. 156 Keilaseura Pupina, Forssa
Nro. 157 Bo Baarman, Pupina, puheenjohtaja

13. Saapuneet kirjeet
- Avustusanomus, Turun Keilailuliitto Ry
Käsiteltiin Turusta saapunut avustusanomus. Hallitus päätti, että tukea ei nyt anneta,
koska asia kuuluu paikallisliitolle ja keilahallille.
- Miesten SM-kilpailut 2018, Turun Keilailuliitto Ry
Käsiteltiin kohdassa 11.
14. Muut asiat
- Tony Ranta
Kilpailu- ja sarjavaliokunta oli siirtänyt Porin Keilailuliiton raportin Tony Rannan epäasiallisesta käyttäytymisestä keilakilpailuissa Porissa, Jyväskylässä ja
Muuramessa hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus päätti antaa Rannalle varoituksen. Jos
vastaavaa tapahtuu kahden seuraavan vuoden aikana (30.4.2018 alkaen) seuraa välittömästi kolmen (3) kuukauden valtakunnallinen pelikielto.
- SKL:n 80-vuotisjuhlat 2019
Järjestelyt hoidetaan liiton toimistolta.
15. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Hallitus pitää kevään aikana vielä etäkokouksen SM-liigojen peliformaatista. Seuraava
varsinainen kokous pidetään tiistaina 14.8.2018 klo 13.30 Ruusulankadulla
Helsingissä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.
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Perttu Jussila
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

