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veteraanivaliokunnan puheenjohtaja §9

Tuomas Sorsa ja hänen varajäsen, Jani Koivukangas, Janne Kolhonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
hallituskauden näillä näkymin viimeiseen varsinaiseen kokoukseen. Kokouksessa on
mukana myös veteraanivaliokunnan puheenjohtaja Pekka Vuorio, joka esittelee kokouksen aluksi valiokuntansa toiminnan ja suunnitelmat hallitukselle.
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.

- 6/2021, etäkokous pidetty 14.4.2021 (Liite1)
5. Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus
koronan tilannekatsaus
Puheenjohtaja esitteli koronan vaikutukset kilpakeilailun sarjamääriin tilaston. Tämän kevään sarjamäärät tulevat ylittämään kahden edellisen vuoden sarjamäärät
lähiaikoina. Tähän ovat syynä muun muassa kauden loppuun siirretyt valtakunnansarjapelit. Myös junioreiden sarjamäärät ovat nousseet.
Kaikki keilaa -strategian seuranta ja jäsentilanne
Jäsenmäärä 1.5.oli 8752. Kahdeksan uutta jäsentä on liittynyt verrattuna huhtikuun
alun tilanteeseen. Hossi kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston ja projektien
tilanteen.
jäsenliitto- ja seurafoorumin kuulumiset 24.4.2021
Toiminnanjohtaja kertoi 24.4. ensimmäistä kertaa etäyhteydellä järjestetystä foorumista. Osallistujia kolmisenkymmentä. Palaute oli positiivista ja foorumi sujui etäyhteydelläkin sujuvasti läpi. Jatkossa osallistujille annetaan mahdollisuus tulla paikanpäälle foorumiin tai etäyhteyden kautta osallistumismahdollisuus. Foorumi järjestetään seuraavan kerran tammikuussa 2022 Ballmasterin finaaliviikonlopun lauantaina Talin keilahallissa.
- markkinointi
Toiminnanjohtaja kertoi markkinoinnin tilanteesta. Uusi video keilailun sopivuudesta
myös ikäihmisille on saatu valmiiksi ja siitä on tehty jo somekampanja facebookiin.
Tällä hetkellä kampanja pyörii YouTubessa.
Keilailu Suomi some-ryhmät on perustettu nyt myös Instagramiin ja TikTokiin.
Some-markkinoinnin iso YouTuben, Instagramin ja Tik Tokin kattava projekti on
sovittu käynnistyvä elokuun alussa. Valmistelut siihen ovat käynnissä. Erilaisia, sopivia markkinointimalleja kehitellään koronatilanne huomioiden.
- Talouslaskelmia 2021 (Liite2)
Toiminnanjohtaja kävi hallitukselle tekemiään laskelmia vuoden 2021 jo siirrettyjen
arvokilpailuiden aiheuttamista budjetin ylijäämistä ja niiden käyttösuunnitelmista.
Hallitus päätti korvamerkitä tv-lähetysten kehittämiseen yhteensä 7000 euroa. Keilailua näytetään tulevan kauden aikana poikkeuksellisen paljon valtakunnallisissa
kanavissa ja liitto panostaa nyt sivukatsomon rakenteiden oston myötä televisioympäristöön. Lähetystä tullaan kehittämään enemmän show-muotoiseksi tapahtumaksi.
- Olympiakomitean esitys vakavien eettisten rikkomusten keskitetyksi kurinpidoksi
Hallitus päätti, että SKL lähtee mukaan muiden lajiliittojen tapaan mukaan keskitettyyn kurinpitojärjestelmään (Liite3).
-

6. Kansainväliset asiat
- miesten EM-kilpailut 19.-29.1.2022 järjestelyt
Siirosta johtuvat järjestelyt ovat toimiston puolelta käynnissä. Ilmoittautumiset ETBF:n jäsenmailleen lähetetyn aikataulun mukaisesti alkavat lähiaikoina.
- Live Cam Bowling Tournament, Latvia/ETBF (Liite4)

Puheenjohtaja Hossi, toiminnanjohtaja Järvilä ja päävalmentaja Ahokas olivat keskustelleet Livecam Tournamentista, joka toteutettaisiin alle 21-vuotiaille heinäkuussa 2021. Mukaan otettaisiin 16 Euroopan maata, jotka pelaisivat kolmepäiväisen turnauksen pudotuspeliformaatilla. Olosuhteen saisivat jokainen päättä itse.
Hallitus totesi yksimielisesti, että tässä pilottivaiheeseen Suomi ei vielä lähde mukaan.

7. Maajoukkueasiat
Toiminnanjohtaja kertoi maajoukkuetoiminnan tilanteesta. Maajoukkuetoiminta pyörii päävalmentaja Ahokkaan ja ryhmien valmentajien johdolla suunnitellusti ja lähes normaalisti
leiritysten ja muiden tapaamisten kautta. Maajoukkueelle saatiin uudet peliasut. Suunnitelmat loppuvuodeksi ovat tehty.
8. SKL:n toimintasuunnitelma 2021-2022
- sisältäen valiokuntien toimintasuunnitelmat
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle tulevan kauden toimintasuunnitelman. Pienten päivitysten jälkeen hallitus hyväksyi suunnitelman yksimielisesti esitettäväksi valtuuston kevätkokoukselle (Liite5).

9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- veteraanivaliokunta esittäytyy
Veteraanivaliokunnan puheenjohtaja Pekka Vuorio kertoi valiokuntansa kokoonpanosta,
toiminnasta ja suunnitelmista hallitukselle.
Hallitus antoi veteraanivaliokunnalle tehtäväksi suunnitella valintasysteemi tulevana marraskuussa ensimmäistä kertaa pelattaviin yli 65-vuotiaiden veteraanien MM-kilpailuihin.
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 28.4.2021 (Liite6)
• naisten liigan joukkuemäärän pienentäminen kuuteen joukkueeseen kaudelle 2022–
2023
• valtakunnansarjojen ilmoittautumisajan sekä poisjäännin ilmoittamisen takarajaksi
ensi kaudelle 31.7.2021, koska sarjat jatkuvat nyt vielä kesäkuussa
• Finnish Mastersiin nuorten kategorian lisääminen
Hallitus hyväksyi yksimielisesti kilpailu- ja sarjavaliokunnan esitykset.
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan kokouspöytäkirja 15.4.2021 (Liite7)
• Junnu Tourin uusi konsepti sääntöineen
Hallitus hyväksyi yksimielisesti nuoriso- ja koulutusvaliokunnan esityksen uudeksi Junnu
Tourin korvaavaksi kiertueeksi sääntöineen.
Hallitus päätti lisäksi siirtää seurasiirtojen määräaikaa myöhemmäksi johtuen kesäkuun
puolivälin yli siirtyneistä sarjapeleistä. Uusi takaraja seurasiirroille on 28.6.2021.
9. Ansiomerkkihakemukset
- Ei anomuksia.
10. Saapuneet kirjeet
- ei-olympialajien urheilijavaliokunnan ehdokkaat

Olympiakomitea hakee lajiliitoilta esityksiä Urheilijavaliokuntaansa ei-Olympialajien
edustajista. Hallitus päätti esittää maajoukkuekeilaaja Jari Ratiaa ehdolle valiokuntaan.
11. Muut asia
- rekisteriohjelman suunnittelutyöryhmän tilannekatsaus
Kolhosen ollessa pois, Risto Spora kertoi tilannepäivityksen. Hallitus totesi, että
tilanne ei ole edennyt toivotulla tavalla ja jotta asia etenisi niin kartoitetaan lajin parista
alan henkilö (rajapintaosaaminen), joka tulisi nykyisen työryhmän tueksi.
12. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Tulevat kokoukset;
- valtuusto 12.6. klo 12.00 etänä
- hallitus 20.8.2021 Ballmaster Openin yhteydessä, Tali
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40.

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

