Suomen Keilailuliitto ry
Liittohallitus

Pöytäkirja 3/2021

Aika:

10.2.2021 klo 13.30

Paikka:

Etätyökalu Teamsin kautta

Läsnä:

Olli Hossi
Raimo Palokoski
Jari Ratia
Hannele Impola
Jorma Laatikainen
Jaakko Räikkönen
Ossi Kauppi
Tuomas Sorsa
Janne Kolhonen
Arto Hyvönen
Tuija Hiltunen
Sami Järvilä

Poissa:

puheenjohtaja

Jani Koivukankaan varajäsen

valtuuston puheenjohtaja
toiminnanjohtaja/sihteeri

Jani Koivukangas

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
hallituskauden toiseen varsinaiseen kokoukseen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat, käytiin myös tehtävälista läpi.
- 1/2021, kokous pidetty 8.1.2021 (Liite1)
- 2/2021, ylimääräinen kokous pidetty 1.2.2021 (Liite2)

5. Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus
-

-

-

-

-

koronan tilannekatsaus (OH)
Kilpailujen sarjamäärät ovat pudonneet edellisvuoden tilanteeseen nähden 25%.
Kentällä ollaan pääsääntöisesti oltu tyytyväisiä SKL:n toimintaan koronan aikana.
Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin tilanteen mukaan.
Kaikki keilaa -strategian seuranta ja jäsentilanne (OH)
Jäsenmäärä 31.1.oli 8692. Uusia jäseniä tuli tammikuun aikana 51, joka on noin
puolet edellisvuoden tammikuun määrästä. Uusia jäseniä on tullut kauden alusta
(1.7.alkaen) 307. Puheenjohtaja kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston, strategiset keinot ja niiden statuksen.
markkinointi (SJ)
Facebookissa pyörii arvontakampanja maanlaajuisesti, jossa viestitään positiivisesti
OKM:n tekemän kyselyn tuloksista lasten harrastustoiveista. YouTubeen tehdään
pitkäkestoinen suunnitelma ja sinne tuotetaan sisältöä säännöllisesti.
alustava taloustulos 2020 (SJ)
Toiminnanjohtaja kävi läpi alustavan taloustuloksen. Tilinpäätös kokonaisuudessaan käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa.
talouslaskelmia ja keilakoulukonsepti (SJ)
Toiminnanjohtaja esitteli talous- ja työvaliokunnan hyväksymän esityksen SKL:n tukemasta keilakoulukonseptista. Tämä hyväksyttiin (Liite3). Järvilä kävi läpi myös talouslaskelmia viime vuodelta ja kuluvalta vuodelta (Liite4). Kertynyttä ylijäämää tullaan käyttämään suunnitellusti ja aluksi pääasiassa toiminnan kehittämiseen. Hallitus hyväksyi tämän.

6. Kansainväliset asiat
- miesten EM-kilpailut 11.-22.8.2021 järjestelyt
Käytiin hallitukselle läpi tämänhetkinen tilanne ja suunnitelmat mahdollisen kisojen
siirtymisestä. PJ, TJ ja Tiina Keiriö olivat pitäneet palaverin tästä ETBF:n Valgeir
Gudbjartssonin kanssa. EM-kisatyöryhmän seuraava kokous on 13.4. Koronatilannetta
seurataan. Ilmoittautumisten viimeistä päivämäärää on venytetty 15.4. saakka.
Tätä ennen tulee tehdä päätös kisojen pitämisestä ko. ajankohtana tai siirrosta.
7. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
Ei valiokuntaraportteja eikä sääntömuutoksia.
8. Maajoukkueasiat
Toiminnanjohtaja kertoi päävalmentajan kuulumiset. Helmikuun lopussa pidetään kaikkien
ryhmien pelitaito(specto) ja fysiikkatestit Kuortaneella. Myös mentaalivalmentajan luennot
leirillä yhtenä osana.
Maaliskuun alussa järjestetään miesten ja junioreiden maajoukkueen pelileiri Imatralla
Finnish masters-osakilpailun yhteydessä.
Tällä hetkellä on lyöty lukkoon 53 leiripäivää tälle vuodelle ja tavoite on 70. Se elää vielä,
koska arvokisat ovat vielä epävarmoja, joten suunnitelmia pitää muokata myös sen mukaan.

Maajoukkue toiminta toimii ja arvokilpailuja odotetaan, mikä tuo motivaation ylläpitämiseen haasteita ja näin esim. tehoryhmäläiset ovat olleet myös yksilö tapaamisissa psykologin kanssa.
Olympiakomitea on luonut stipendijärjestelmän urheilulukioon hakijoille. Stipendi on mahdollista saada jo ensi vuoden hakijoille. Tämä on iso kannustin hakeutumaan urheilulukioon.

9. Ansiomerkkihakemukset
- Kauhajoen Keila Ry
Hyväksyttiin (Liite5).
10. Saapuneet kirjeet
Ei saapuneita kirjeitä.
11. Muut asiat
- rekisteriohjelman suunnittelutyöryhmän tilannekatsaus
Työryhmä jatkaa selvittelyitä. Toiminnanjohtaja piti sovitusti palaverin Janne Kolhosen,
Risto Sporan (HBL) ja Kai Virtasen (Bowling Oy) kanssa. Suunnittelu jatkuu ja
tarjousten perusteella kutsutaan seuraavaan palaveriin ohjelmantarjoajia. Ajatuksena
on lähteä liikkeelle matalankynnyksen (harrastajille) suunnatulla ohjelmistolla, jossa
tulosten mobiili saamismahdollisuus ja jako sosiaaliseen mediaan.

12. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Tulevat kokoukset;
- hallitus 11.3. klo 13.30, etänä
- valtuusto 12.6. klo 12.00
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.56.

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

