Pöytäkirja Suomen Keilailuliiton liittovaltuuston sääntömääräisestä kevätkokouksesta

Aika:

11.5.2019, klo 12.00

Paikka:

Sokos Hotelli Vantaa

Läsnä:
Jarkko Ruohoaho, puheenjohtaja
Marko Saarni, varapuheenjohtaja
Kaj Kerbs
Markku Pennanen, Janne Kolhosen 1. varajäsen
Jorma Lappeteläinen
Ilkka Saari
Pekka Taavitsainen
Risto Tuomala, Ari Kotirannan 1. varajäsen
Marja Hongisto
Markus Nevalainen
Sami Hänninen
Jarmo Tamminen (edusti myös kilpa- ja sarjavaliokunnan pj:na)
Tommi Honkanen
Kalle Haapanen
Päivi Uusinarkaus
Paavo Pakonen
Jarmo Ahokas, vastuuvalmentaja
Raimo Palokoski, SKL:n liittohallituksen varapuheenjohtaja
Sami Järvilä, SKL:n toiminnanjohtaja
Poissa:

Petri Mannonen ja varajäsenet
Taisto Koski ja varajäsenet
Leif Tuomisalo ja varajäsenet
Kati Vähä-Koivisto ja varajäsenet
Olli Haakana ja varajäsenet
Kaarlo Kekkonen ja varajäsenet
Heidi Manninen, naiskeilailun edustaja
Pekka Vuorio, veteraanivaliokunnan puheenjohtaja
Kai Hildén, nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
Olli Pakonen, teknisen valiokunnan puheenjohtaja
Markus Keskiruokanen, markkinointi- ja tulevaisuusvaliokunnan pj.

1. Kokouksen avaus
Liittovaltuuston puheenjohtaja Jarkko Ruohoaho avasi kokouksen toivottamalla kaikki
lämpimästi tervetulleiksi. Avauksen jälkeen Ruohoaho antoi puheenvuoron hallituksen
varapuheenjohtaja Raimo Palokoskelle, joka kertoi ajankohtaisia asioita hallitustyöstä.
Kahdella keihäänkärjellä mennään tämä vuosi. Nämä ovat Kaikki keilaa ja kilpakeilailun kehittäminen. Syksyllä tehdään kattava jäsenkysely, jonka pohjalta ryhdytään toimiin. Maajoukkuetoiminnan kehitystulokset ovat olleet erinomaisia ja siellä on hyvä
”pöhinä” päällä. Toimistollakin uudet työntekijät ovat sopeutuneet tehtäviinsä hyvin ja
aistittavissa on hyvä henki.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Sami Järvilä. Kai Kerbs ja Markku Pennanen
valittiin toimimaan kokouksessa sekä pöytäkirjantarkastajina että ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Toiminnanjohtaja luki ääneen paikallaolijat. Läsnä olivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 12 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Lisäksi paikalla olivat SKL:n
liittohallituksen varapuheenjohtaja Raimo Palokoski, toiminnanjohtaja Sami Järvilä ja
vastuuvalmentaja Jarmo Ahokas.
Kokouskutsu ja asiakirjat oli toimitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kokous
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Suomen Keilailuliiton toimintasuunnitelma kaudelle 2019–2020
Toiminnanjohtaja Sami Järvilä kävi läpi toimintasuunnitelman (Liite1).
Järvilän alustuksen jälkeen suunnitelmaan tehtiin muutama korjaus.
Edustaja Kerbs esitti toivomusponnen kilpa- ja sarjavaliokunnalle koskien
1.8.2020 voimaanastuvaa keilapallojen tasapainosääntöä. Kerbsin huoli koski
vähän kilpailevia (0-10 sarjaa/kausi n. 3.500 kpl jäsenistöstä) joille tasapainoreiän
poisto/pallon mahdollinen uudelleen poraus aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja
täten mahdollisen keilailun kokonaan lopettamisen = jäsenkatoa. Voitaisiinko
myöntää erivapaus käyttää vanhoja tasapainoreiällisiä palloja esim paikallisliittojen
sarja – ym. peleissä. SM, valtakunnansarja, Rankig, Junnutour Ballmaster ym kansainvälisissä peleissä noudatettaisiin kuitenkin uutta pallosääntöä. Paikallisliitoille siis
mahdollisuus sallia vanhojen sääntöjen mukaisten pallojen käyttö 1.8.2020 jälkeen.
Puheenjohtaja Ruohoaho totesi kauden 2019–2020 toimintasuunnitelman
hyväksytyksi tehdyin korjauksin.

5. SKL:n tilinpäätös per 31.12.2018
Sami Järvilä esitteli edellisen vuoden tilinpäätöstä, joka oli 2076,43 euroa ylijäämäinen.
Jäsenmaksusiirto on tehty 63 % mukaan. Pari tarkentavaa kysymystä esitettiin, johon
toiminnanjohtaja vastasi. Toiminnanjohtaja esitti tilintarkastajien lausunnon, jonka jälkeen tilinpäätös vuodelta 2018 hyväksyttiin (Liite 2).

6. Vastuuvapaus
Valtuuston jäsen Jorma Lappeteläinen ehdotti vastuuvapauden myöntämistä. Liittovaltuusto myönsi yksimielisesti kaikille tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2018.
.
7. Jäsenliittojen aloitteet
Ei aloitteita.

8. Muut asiat
- ensilisenssi, Suomisport
Toiminnanjohtaja kertoi valtuustolle ensilisenssin siirtämisestä ostettavaksi
Olympiakomitean Suomisport-palvelusta. Toimistolta on lähtenyt jäsenliitoille
infoa toimenpiteistä ja tavoitteena on, että ensi kauden alusta ensilisenssin
voisi suoraa lunastaa Suomisportista.
- koulutuspuolen tehostamistoimenpiteet
Toiminnanjohtaja kertoi hallituksessa esillä olleesta asiasta. Koulutuspuolelle
koulutuskoordinaattorin 6000 euron budjettia pyritään kasvattamaan ensisijaisesti
tulevan budjetin raameissa. Näin ostopalveluna saataisiin jäsenistölle entistä
enemmän ja laadukkaampaa tarjontaa aikaiseksi.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Ruohoaho päätti kokouksen klo 14.32 ja kiitti kaikkia läsnäolijoita hyvin
sujuneesta kokouksesta.

Vakuudeksi:

Jarkko Ruohoaho
puheenjohtaja

Sami Järvilä
sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja
päätösten mukaiseksi.

Helsingissä toukokuun _____ päivänä, 2019

Markku Pennanen

Kaj Kerbs

