Suomen Keilailuliitto ry
Liittohallitus

Pöytäkirja 11/2021

Aika:

10.11.2021 klo 14.30

Paikka:

Talin keilahallin kabinetti/etätyökalu Teamsin kautta

Läsnä:

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

Poissa:

puheenjohtaja

Jani Koivukankaan varajäsen
etänä
etänä, valtuuston puheenjohtaja
toiminnanjohtaja/sihteeri

Tuomas Sorsa, myös varajäsen Kalle Haapanen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
hallitutuksen kokoukseen. Tämän jälkeen toiminnanjohtaja luki hallituksen mestaruuskilpailujen tulokset, jotka pelattiin ennen kokousta. Puheenjohtaja Olli Hossi voitti mestaruuden toisen kerran peräkkäin. Hossin kuuden sarjan voittotulos oli 1357.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.
4. Naisvaliokunnan kuulumiset
Valiokunnan pj. Heidi Manninen oli työkiireiltään estynyt saapumaan kokoukseen.
Naisvaliokunnan jäsen Hannele Impola kertoi kuulumiset. Keilaajattaret On Tour-kil-

pailut leviävät alueellisesti tällä hetkellä. Ihan kaikkia alueita ei ole vielä saatu startattua. SKL:n verkkosivuille etusivun naiskeilailun laatikkoon aloitetaan rakentamaan tiedotus- ja tuloskanavia.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat, käytiin myös tehtävälista läpi.
- 10/2021,kokous pidetty 13.10.2021 (Liite1)
6. Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus
- kilpakeilailun aktiivisuus ja jäsentilanne
Puheenjohtaja Hossi kertoi tilannekatsauksen. Jäsenmäärä 1.11.oli 7956. Kauden aikana
uusia jäseniä on tullut 242. Kilpasarjamäärät ovat tällä hetkellä n. 20% pienemmät kuin
vuonna 2019 (ennen koronaa).
- koronan tilannekatsaus
Koronan vaikutukset keilailuun tällä hetkellä ovat vähäiset. Koronapassin käyttöönotto tarvittaessa luo turvaa keilailulle, mikäli alueellisesti rajoituksia ruvetaan ottamaan käyttöön.
- Kaikki keilaa -strategian seuranta
Puheenjohtaja Hossi kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston ja projektien tilanteen.
- markkinointi
Toiminnanjohtaja kertoi tilanteesta. Somessa pyörii erilaisia kampanjoita aika ajoin. Tällä
hetkellä YouTubessa etukorttikampanjan video. Tuleviin miesten EM-kilpailuihin valmistaudutaan yhteistyökumppaneita etsimällä. EM-kisoihin lippuja voi ostaa Ticketmasterin
kautta. Keilailu on myös mukana Veikkauksen lottolähetyksessä MTV3-kanavalla lauantaina 15.1., jossa lähetyksen jälkeisenä viikkona alkavia EM-kotikisoja mainostetaan.
- budjetin toteutumisen arvio (SJ)
Toiminnanjohtaja kävi läpi tämänhetkistä taloustilannetta loppuvuoden osalta.
- lehtikysely (Liite2)
Toiminnanjohtaja oli lähettänyt hallitukselle etukäteen kyselyn tulokset. Toimistolla käydään Henri Havuselan kanssa tarkemmin läpi kyselyssä esille nousseet parannusehdotukset. SKL on jo reagoinut kyselyyn ja Keilaajalehti löytyy jo nyt näköislehtenä verkkosivujen
etusivulta.
7. Maajoukkueasiat
- MM-kilpailujen tilannekatsaus, Dubai 2021
Hossi kertoi aikuisten, senioreiden ja veteraanien MM-kilpailujen tilanteesta. Miesten ja
naisten MM-kisat ovat käynnissä ja järjestelyt ovat tökkineet IBF:n puolelta alusta alkaen.
Senioreiden ja veteraanien kisoista on saatu alustava aikataulu. Olettamus on, että järjestelyt toimivat jo paremmin, kun nämä kisat starttaavat 17.11.
8. Kansainväliset asiat
- Nordic meeting 23.10. ja ETBF:n kongressi 24.10. Haniassa, kuulumiset
Puheenjohtaja Hossi kävi läpi kokouksien kuulumiset. Nordic meeting meni hyvässä yhteishengessä Pohjoismaiden kanssa. Paikalla olivat Suomen lisäksi Tanska ja Islanti.
Ruotsi osallistui etäyhteydellä ja Norja saapui paikalle yhteiselle illalliselle.
ETBF:n kongressissa Suomi nosti esiin huolen IBF:n nykyisen organisaation tilanteesta
kysyen mikä on ETBF:n rooli tässä. Vastauksena kerrottiin, että tällä hetkellä ei ole roolia

ja vaikutusvaltaa. IBF ei ole pitänyt yhtään komitean (ent. hallitus) kokousta, johon muun
muassa Euroopan liiton edustaja Marios Nicolaides (IBF:n varapuheenjohtaja) ja Valgeir
Gudbjartsson kuuluvat. Tämä asia nousee varmuudella esille tulevassa IBF:n kongressissa. ETBF:n nimi muutettiin EBF:ksi. Uudella nimellä brändätään kaikki mahdollinen.
- IBF:n World kongressi Dubai 17.11.
Puheenjohtaja Hossi ja toiminnanjohtaja Järvilä osallistuvat kongressiin. Kongressin
agendaa eikä mitään ole tullut, vaikka viikko on enää aikaa kongressiin.
- miesten EM-kilpailut 19.-29.1.2022 järjestelyt
Toiminnanjohtaja kertoi EM-kisojen järjestelyjen tilanteen. Ilmoittautumiset ovat päättyneet ja 27 maata on ilmoittautunut mukaan. Seuraava järjestelytoimikunnan kokous pidetään 8.12.2021.
9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- naisvaliokunnan pöytäkirja 14.10.2021
Käytiin läpi pöytäkirja ja hyväksyttiin (Liite3).
- parakeilailuvaliokunnan pöytäkirja 18.10.2021
Käytiin läpi pöytäkirja ja hyväksyttiin (Liite4).
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan pöytäkirja 6.10.2021
Käytiin läpi pöytäkirja ja hyväksyttiin (Liite5).
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 3.11.2021
Käytiin läpi pöytäkirja ja hyväksyttiin (Liite6).
10. Liittovaltuuston asiat
- toimintakertomus 2020-2021, tulososa (Liite7)
Hyväksyttiin pienin korjauksin esitettäväksi valtuustolle. Lopulliset korjaukset tehdään valtuuston kokouksen jälkeen.
11. Ansiomerkkihakemukset
- keilaseura Patteri (Liite8)
Hyväksyttiin.
- keilaseura Pora (Liite9)
Hyväksyttiin.
12. Saapuneet kirjeet
- Ei saapuneita.
13. Muut asia
- Ei muita asioita.
14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.07.
Tulevat kokoukset;

-

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

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

