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Pöytäkirja 9/2021

Aika:

15.9.2021 klo 13.30

Paikka:

Ruusulan keilahallin kabinetti/etätyökalu Teamsin kautta

Läsnä:

Olli Hossi
Jukka Nurminen
Hannele Impola
Jorma Laatikainen
Jani Koivukangas
Janne Kolhonen
Tuomas Sorsa
Arto Hyvönen
Ossi Kauppi
Tuija Hiltunen
Toni Toivonen
Sami Järvilä

puheenjohtaja
Jari Ratian varajäsen, etänä
etänä
etänä
etänä
etänä
etänä
valtuuston puheenjohtaja, etänä
parakeilailun valiokunnan puheenjohtaja §1-4
toiminnanjohtaja/sihteeri

Poissa:

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
hallitutuksen uuden kauden ensimmäiseen kokoukseen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Parakeilailun puheenjohtaja Toni Toivonen
oli kutsuttu kokouksen alkuun kertomaan ajankohtaista valiokunnalta. Hän kertoi, että
kaksi keilacupin osakilpailua pelattiin viime kaudella ja SM-kisat Tapiolassa. Toivonen
kertoi yleisesti parakeilailun kansallisesta ja kansainvälisestä toiminnasta. Keskusteltiin myös valiokunnan kokoonpanosta ja sovittiin, että hallituksen jäsen Hyvönen jättäytyy pois parakeilailun valiokunnan kokoonpanosta. Sovittiin myös, että Toivonen ja
Järvilä alkavat selvittää mahdollista ulkopuolista rahoitusta koskien tulevien vuosien
parakeilailun arvokilpailuja.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat, käytiin myös tehtävälista läpi.
- 8/2021, etäkokous pidetty 20.8.2021 (Liite1)
5. Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus
- varapuheenjohtajan valintaprosessi
Valtuuston puheenjohtaja kertoi tulevasta SKL:n vpj:n valintaprosessista Raimo Palokosken
ilmoitettua erostaan ennen viime hallituksen kokousta 20.8. Uusi vpj. valitaan tulevassa valtuuston kokouksessa, joka pidetään 4.12.2021. Hiltunen oli lähettänyt valintaprosessista
sähköpostia valtuuston jäsenille. Jäsenliitoja infotaan hyvissä ajoin tulevista vaaleista.
- kilpakeilailun aktiivisuus ja jäsentilanne
Jäsenmäärä 15.9.oli 8059. Tämä on n. 800 keilaajaa vähemmän kuin vuosi sitten samana
päivänä. Tilanne tulee elämään rekisteröintien päivittämisten takia, koska seuroilla on lokakuun alkuun aikaa hoitaa rekisteri ajan tasalle. Pelatut sarjamäärät ovat aiempien vuosien tasolla tällä hetkellä.
• nuorten aktiivisuus
Nuorten aktiivisuus keskittyy ns. kärkikeilaajiin eli A- ja M-luokkalaisten osuus
kilpailuissa kauden alussa on merkittävä. Elokuun loppuun mennessä koko
Suomessa oli 1.7-1.9.21 käynyt keilaradoilla kisaamassa edes yhden kisan
vain 28 nuorta poikaa ja 4 tyttöä. Näistä M-luokkalaista poikia oli 15, jotka sarjamääristä veivät jopa 64%. A- ja B-luokkalaisia oli molempia 7 mutta C- ja Dluokkalaisia nuoria oli keilannut yhteensä vain 3 poikaa koko Suomessa.
- koronan tilannekatsaus (OH)
Korona tietysti vaikuttaa vielä lajiimmeekin, mutta esimerkiksi SM-kilpailuiden osallistujamäärät nousevat käynneissä olevissa kisoissa. Rokotukset sujuvat ja rajoitukset eivät
enää häiritse kilpakeilailuamme. Näyttää siltä, että ”normaaliin” päästän tämän kauden aikana.
- Kaikki keilaa -strategian seuranta (OH)
Puheenjohtaja Hossi kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston ja projektien tilanteen.
- markkinointi (SJ)
• televisiomarkkinointi
Toiminnanjohtaja kävi hallitukselle läpi markkinoinnin tilannetta. YLETV2 näyttää suorana
3.10. naisten ja miesten SM-finaalit Talista klo 16.00 alkaen. Mainosklippi on tehty tästä
some-markkinointiin. Koululaisille suunnattu kilpailukonsepti on kehitteillä yhdessä KLL:n,
SaKu:n ja OLL:n kanssa. Kilpailu alkaa tammikuun lopussa.
Harrastamisen Suomi-mallin mukaiset koululaisten iltapäiväkerhotoiminnat pyörivät jo monella paikkakunnalla ja leviävät vauhdilla valtakunnallisesti. Mukana oleville keilahalleille
tarjotaan materiaalia SKL:n toimistolta vetäjien kautta lapsille jaettavaksi.
Laulaja- ja somejulkkis Tuulin kanssa on tehty yhteistyötä vaikuttaja kampanjan kautta.
Kampanjapäivä on 17.9. ja se kohdistuu Instagramiin ja Iltasanomien verkkolehteen.
Keskusteltiin myös mahdollisesta televisiomarkkinoinnista. Hallitus oli sitä mieltä, että tvmainontaan uppoavan ison summan käyttämällä järkevimmin ja suunnittelemalla esimerkiksi kohdennettua markkinointia sosiaalisen median eri kanaviin, on saavutettavissa oleva
hyöty suurempi.
- keilakoulukonseptin hakutilanne
Järvilä kävi läpi hakutilanteen ja hallitus hyväksyi saapuneet hakemukset. Kaikkiaan hakemuksia saapui 23 kevään ja syksyn aikana (Liite2).

- budjetin toteutumisen arvio (SJ)
Toiminnanjohtaja kävi läpi tämänhetkistä taloustilannetta loppuvuoden osalta sekä tulevan
vuoden budjetin muodostamisen tilannetta. Vuoden 2022 budjetti tulee olemaan haastava,
koska muun muassa arvokilpailuita on peräti yhdeksän. Hallitus päätti, että budjetista jätetään pois USA:n Birminghamissa narukeiloilla pelattavat World Games:it. Näkövammaisten MM-kilpailut jäävät myös pois budjetoinnista ja niihin ja muidenkin vammaisryhmien
IBF:n puolelta uusittuihin MM-kilpailuihin etsitään rahoitusmallia ulkopuolelta.
6. Maajoukkueasiat
- MM-kilpailujen tilannekatsaus, Dubai 2021
Hossi kertoi huolensa aikuisten, senioreiden- ja veteraanien MM-kilpailuiden tilanteesta.
Tällä hetkellä järjestelytilanne tuntuu melko hataralta. Tarkentavat infot puuttuvat. Toivotaan, että kilpailujen lähestyessä tilanne korjaantuu.
- miesten EM-2022 joukkue
Miesten EM-joukkueen täydennys uutisoitiin aiemmin. Osku Palermaa ja Joonas Jähi valittiin viimeisinä pelaajina joukkueeseen.
7. Kansainväliset asiat
- Nordic meeting 23.10. ja ETBF:n kongressi 24.10. Haniassa
Puheenjohtaja kertoi, että Suomi osallistuu puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan voimin
paikanpäällä ETBF:n kongressiin. Kongressia edeltävänä päivänä Suomi isännöi Pohjoismaiden Nordic meetingiä. Kongressin agendasta ei ole vielä tietoa, muuta kuin että vaalit
ovat agendalla.
- IBF:n World kongressi Dubai 17.11.
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat MM-kisojen ohessa pidettävään Word
kongressiin. Kongressin agendasta ei ole vieläkään tietoa.
- miesten EM-kilpailut 19.-29.1.2022 järjestelyt
Toiminnanjohtaja kertoi EM-kisojen järjestelyjen tilanteen. Ilmoittautumiset ovat päättyneet ja 29 maata on ilmoittautunut mukaan. Seuraava järjestelytoimikunnan kokous pidetään 29.9.
8. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- SKL:n vuoden 2020 palkitut
Palkitut annettiin tiedoksi hallituksen jäsenille. Palkituille ilmoitetaan valinnoista ja heidät
kutsutaan tilaisuuteen (sopiva iso keilailutapahtuma), jossa diplomit jaetaan.
- naisvaliokunnan kokouspöytäkirja 13.9.2021(Liite3)
Hannele Impola kertoi naisvaliokunnan suunnitelmista. Liigan yhteyteen kutsutaan joukkueenjohtajat yhteen keskusteluun. Naisten kyselyn tuloksista Hannele on tehnyt koosteen.
Se jaetaan valiokuntien jäsenille ja jäsenliitoille.
9. Ansiomerkkihakemukset
- Ei anomuksia.
10. Saapuneet kirjeet
- Ei saapuneita.

11. Muut asia
- SKL Hall of Fame kriteerit
Hallitus totesi kriteerien olevan edelleen ajankohtaiset. Toimisto tekee esityksen valinnoista hallitukselle tammikuun kokoukseen.
12. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Tulevat kokoukset;
-

-

15.9. klo 13.30 hallitus
13.10. klo 13.30 hallitus
10.11. klo 13.30 hallitus ja sen yhteydessä mestaruuskilpailut
4.12. klo 12.00 valtuusto
14.1. klo 13.30 hallitus
16.2. klo 13.30 hallitus
16.3. klo 13.30 hallitus
13.4. klo 13.30 hallitus
4.5. klo 13.30 hallitus
21.5. klo 12.00 valtuusto

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

