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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti jäsenet tervetulleiksi uuden kokoonpanon
ensimmäiseen kokoukseen. Järvinen totesi, että mukana on usean entisen lisäksi
Sami Heinilä ja pari paluumuuttajaa. Ville Holmström on palannut hallitukseen ja
Jaakko Räikkönen on nyt mukana varsinaisena jäsenenä. Hallituksella on myös
uusi varapuheenjohtaja, Raimo Palokoski.
Puheenjohtaja sanoi, että hänen toiveenaan on, että tehdään keilailua edistäviä
päätöksiä ja että kaikki ovat tehtyjen päätösten takana, eikä irtiottoja tehdä.
Talven aikana on tulossa pari isoa asiaa, B-lisenssi ja alueorganisaation
uudistus. B-lisenssi pyritään saamaan valtuustolle jo seuraavaan kokoukseen,
alueorganisaatio ensi vuoden liittokokoukselle. Ja paljon muutakin on käsiteltävänä, mm. SM-liigan ja Rankingin uudistukset jne.
Liiton talous on kunnossa, valtuuston hyväksymä jäsenmaksun korotus antaa
toimintavapautta.
Jäsenmäärä vähenee edelleen, uusia kyllä tulee, mutta ikärakenteen yläpäästä
poistuma on suurta.
Järvinen totesi uuden hallituksen kauden alkavan tällaisissa tunnelmissa ja lausui kokouksen avatuksi.

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

3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat 9/2014, kokous pidetty 3.11.2014.
sekä etäkokouksen pöytäkirja 10/2014, kokous pidetty 29.–31.12.2014.
(Liitteet 1 ja 2)

5. Toiminnanjohtajan katsaus
Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista:
- Jäsenmäärä 12.1.2015 oli 11067 (476 vähemmän kuin 1.1.2014)
Hallitus keskusteli jäsenmäärästä ja sen tilastointitavasta mm. keilakoululaisten
osalta. Toiminnanjohtaja selvittää asian ja kertoo hallitukselle seuraavassa
kokouksessa.
- Matkaraportit World Cupista ja miesten MM-kilpailuista
MM-kilpailujen matkaraportin pohjalta keskusteltiin vilkkaasti kahden valmentajan
käytöstä ja sen vaikutuksista joukkueen toimintaan ja tiedotukseen. Raportit
merkittiin tiedoksi. (Liitteet 3 ja 4)
- Keilailugaala
Kolmas Keilailugaala järjestetään Helatorstaina 13.–14.5.2015 parin edellisen
vuoden tapaan. Sami Järvilä ja Hannele Impola kehittävät ohjelmaa Baltic
Queen-laivalle.
- Arpajaiset
Arpajaisten loppusummat olivat seuraavat:
Tulot 131104,00 €
Menot 118454,07 €
Tuotto 12649,93 €
SKL:n osuus 6324,97 €
- Sport Bowlingin Finlandin avustus junioreille
Sport Bowling Finland Lahdesta avustaa jälleen juniorien maajoukkueryhmän
jäseniä 40 keilapallolla. Sport Bowling saa vastineeksi kaksi koko sivun mainosta
Keilaaja-lehdessä.

6. Raportti liittovaltuuston kokouksesta
Puheenjohtaja kertoi hallitukselle marraskuun liittovaltuuston kokouksesta.
Raportti kirvoitti runsasta keskustelua varsinkin SM-kilpailujen sääntömuutoksesta ja sen menettelytavasta.

7. Alustava taloustulos 2014
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle vuoden 2014 alustavat talousluvut. Ennen
varsinaisen tilinpäätöksen tekoa odotettavissa on positiivinen vuositulos. Asia
merkittiin tiedoksi.
Tässä yhteydessä hallitus keskusteli SKL:n tulevaisuudennäkymistä ja alenevan
jäsenmäärän mahdollisista vaikutuksista toimintaan.

8. Sääntömuutosasiat
Paavo Pakonen oli tehnyt kaksi sääntömuutosehdotusta, jotka hän osoitti hallitukselle, koska kilpailuvaliokunta oli eronnut marraskuussa. Sovittiin, että nyt
kun uusi valiokunta nimitetään, Pakosen esitykset lähetetään kilpailuvaliokunnan
käsittelyyn.
Toiminnanjohtaja kertoi Kansainvälisen Keilailuliiton WTBA:n tekemästä
muutoksesta keilapallojen poraussääntöön, joka tulee voimaan 1.6.2015. Se
otetaan käyttöön myös Suomessa, mutta käsitellään normaaliin tapaan kevään
aikana. Tulevasta muutoksesta tiedotetaan kuitenkin heti, jotta keilaajat voivat
ottaa sen huomioon välinehankinnoissaan.

9. Kansainväliset asiat
Pekka Korpi kertoi hallitukselle WTBA:n hallituksen joulukuisesta kokouksesta.
Kattojärjestö FIQ on muuttamassa nimensä World Bowlingiksi ja sen rakenne
yksinkertaistuu niin, että yhdeksän keilan järjestö WNBA menettää merkityksensä
organisaatiossa. Asiasta päättää FIQ:n kongressi joulukuussa.
MM-kilpailujen järjestäjät aina vuoteen 2020 saakka on päätetty.
Erkki Jääskeläinen poistui kokouksesta.

10. European Masters Games
Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle EMG-kilpailujen hakemuksen tilanteesta.
Suomen hakemus jätetään 21.1.2015.
Uutta tietoa on, että osallistuvien lajiliittojen on sitouduttava neljäksi vuodeksi
vuosimaksuun, joka SKL:n osalta on 5 000 euroa vuodessa, eli yhteensä
20 000 euroa.
Toiminnanjohtaja selvittää lopullisen aikataulun ja asia käsitellään seuraavassa
kokouksessa.

11. Valiokunta-asiat
SKL:n kilpailuvaliokunta oli eronnut kokonaisuudessaan marraskuun lopussa.
Puheenjohtaja Järvinen oli etsinyt uutta valiokunnalle puheenjohtajaa ja saanut
myönteisen vastauksen Raimo Palokoskelta. Hallitus nimesi Palokosken kilpailuvaliokunnan puheenjohtajaksi. Palokoski jääväsi itsensä valinnasta. Sovittiin,
että Palokoski esittää valiokunnan jäsenet hallitukselle ensi tilassa sähköpostikokouksessa.
Hallitus nimesi talousvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2015 Harri järvisen,
puheenjohtaja, Pentti Elon ja Pekka Korven. Työvaliokuntaan vuodelle 2015
nimettiin Harri Järvinen, puheenjohtaja, Erkki Jääskeläinen, Timo Manninen ja
Pekka Korpi.
Merkittiin tiedoksi veteraanivaliokunnan pöytäkirja 2/2014–15 ja aluerakennetyöryhmän muistio 2.

12. Ansiomerkkianomukset
Martti Evestille oli anottu SKL:n viiriä. Hallitus katsoi, että viiriä ei voida myöntää, mutta sen sijaan Evestille lahjoitetaan SKL:n historiateos Liisankadulta
maailman huipulle.

13. Saapuneita kirjeitä
- Teemu Raatikainen oli lähettänyt hallitukselle kirjeen ehdottaen seniorien MMkilpailuihin useampia valintakilpailuja. Hallitus keskusteli asiasta ja päätettiin,
että koska voimassa on edellisiin kisoihin tehty päätös karsia seniorien SMkilpailuissa ja koska asiasta on jo kotisivuilla tiedotettu, ei tätä päätöstä muuteta.
Seuraaviin seniorien MM-kilpailuihin vuonna 2017 laaditaan usean kilpailun
karsintajärjestelmä.
- Oulusta on tullut useita viestejä koskien paikallissarjassa ja CD-rankingissa
käytettyjä sääntöjenvastaisia tasoituksia. Hallitus päätti, että CD-ranking pelataan
loppuun kilpailukutsun mukaisilla tasoituksilla ja että paikallissarjan pelaamisesta
päättää Oulun Keilailuliitto. Hallitus antaa Oulun Keilailuliitolle huomautuksen
huolimattomasta toiminnasta asiassa.
- Hallitus päätti suostua Pasi Korhosen anomukseen seurasiirrosta ICE-Bowlingista
SaariKe-seuraan. Seurat tekevät normaalin seurasiirtolomakkeen.
- Sarjavaliokunnan puheenjohtaja Jorma Lappeteläinen oli lähettänyt hallitukselle
kirjeen koskien Lahdessa keilattua seniorien SM-liigan kierrosta. Siellä ratahoidosta
vastannut Juuso Tiainen oli vaihtanut radanhoidon sunnuntaina erilaiseksi kuin
lauantaina oli ollut. Hallitus tutustui Tiaisen vastineeseen ja päätti antaa Tiaiselle
huomautuksen, että kaksipäiväisen kierroksen molempien päivien hoidon on oltava
samanlainen.

14. Muut asiat
Muita asioita ei tullut esille

15. Kevään kokoukset
Päätettiin pitää seuraavat hallituksen kokoukset 4.3.2015 ja 15.4.2015.
Liittovaltuusto kutsutaan koolle 9.5.2015

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Järvinen totesi, että tällainen oli tämän porukan ensimmäinen
kokous ja hän päätti sen klo 19.10.
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