Pöytäkirja Suomen Keilailuliiton liittovaltuuston sääntömääräisestä kevätkokouksesta

Aika:

12.6.2021, klo 12.00

Paikka:

Etäkokous Zoom-työkalun kautta

Läsnä:
Tuija Hiltunen, puheenjohtaja
Marko Saarni, varapuheenjohtaja
Gunilla Lehtinen, Hannu Majamäen 1.varajäsen
Veli-Matti Hämäläinen §1-4
Jorma Lappeteläinen
Kaj Kerbs
Kaarlo Kekkonen, Jorma Laatikaisen 1.varajäsen
Kenneth Rönnkvist
Marja Hongisto
Mika Vento
Päivi Uusinarkaus
Riitta Niemi
Pekka Taavitsainen, Seppo Katajan 1.varajäsen
Tommi Honkanen
Kati Vähä-Koivisto
Timo Forström, Markus Nevalaisen 2.varajäsen
Teija Laukkanen, nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
Olli Hossi, SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja
Sami Järvilä, SKL:n toiminnanjohtaja
Harri Järvinen, SKL:n kunniapuheenjohtaja
Poissa:

Erkki Arima ja varajäsenet
Janne Kolhonen ja varajäsenet
Ari Kotiranta ja varajäsenet
Pertti Salminen ja varajäsenet
Olli Haakana ja varajäsenet
Paavo Pakonen ja varajäsenet
Pekka Vuorio, veteraanivaliokunnan puheenjohtaja
Jarmo Tamminen, kilpailu- ja sarjavaliokunnan puheenjohtaja
Heidi Manninen, naiskeilailun edustaja, myös varajäsenet
Jarmo Ahokas, vastuuvalmentaja

1. Kokouksen avaus
Liittovaltuuston puheenjohtaja Tuija Hiltunen avasi kokouksen toivottamalla kaikki tervetulleiksi. Toive nenätysten näkemiseen ei edelleenkään toteutunut ja kokous käydään jälleen
etänä Zoom-työkalun avulla. Päällekkäisyys muun muassa valtakunnansarjojen pelien
suhteen oli valitettava. Olimme kuitenkin sopineet tämän kokousajan jo helmikuussa ja
jokaisella valtuuston jäsenellä on kaksi varahenkilöä, joten ajattelimme, että eiköhän sieltä
joku ehdi kokoukseenkin.
Valtuuston puheenjohtajana minulla on ollut ilo ja kunnia osallistua hallituksen kokouksiin,
joissa minulla on läsnäolo- ja puheoikeus. Olen osallistunut kaikkiin hallituksen kokouksiin,
koska minusta on hyvä valtuuston puheenjohtajana olla ajan tasalla suunnitelmista ja toteutuksista. Voin tuoda valtuustolle näkemykseni ja terveiset, että hallituksen työskentely
kuten asioiden käsittely, suunnittelu ja seuranta ovat erinomaista. Tämä koskee myös eri
valiokuntia ja toimihenkilöitä. Tässä kohtaa haluaisi osoittaa suuret kiitokset heille kaikille
tämän haasteellisen koronakevään toiminnasta. Erityisesti kilpailuvaliokunta on joutunut
reagoimaan nopeassa tahdissa koronaepidemian aiheuttamiin rajoituksiin. Ensi kaudeksi
on hyviä suunnitelmia, joiden pohjatyötä ovat hallitus, valiokunnat ja toimihenkilöt kovasti
tehneet ja näistä kuullaan tarkemmin toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä ja hallituksen puheenjohtaja Hossin puheenvuorossa, jonka hän pitää §3 käsittelyn jälkeen.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Sihteeriksi valittiin Sami Järvilä. Kaj Kerbs ja Gunilla Lehtinen valittiin toimimaan kokouksessa pöytäkirjantarkastajina sekä tarvittaessa ääntenlaskijoina. Jälkimmäiseen todettiin
tuskin tulevan tarvetta.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen puheenjohtaja varmisti paikallaolijat. Läsnä olivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 10 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä. Lisäksi paikalla olivat SKL:n kunniapuheenjohtaja Harri Järvinen, SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Olli Hossi, toiminnanjohtaja Sami Järvilä ja nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Teija Laukkanen.
Kokouskutsu ja asiakirjat oli toimitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kokous
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu oli lähetetty 25.5.2021.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen puheenjohtaja antoi puheenvuoron hallituksen puheenjohtaja Olli Hossille, joka kertoi ajankohtaisia asioita hallitustyöstä. Aluksi Hossi kävi läpi koronapandemian vaikutuksista kilpakeilailuun.
Nyt, kun viimeisen 2021 maalis-huhtikuun sulun jälkeen käytännössä lähes kaikki kilpakeilahallit ovat taas auenneet ja iso osa jäsenistömmekin alkaa olla ainakin kertaalleen rokotettu, ovat myös kilpailumäärät lähteneet nousuun viikosta 12 eteenpäin. Tässä myös valtakunnansarjojen uudelleen käynnistys on selkeästi auttanut. Kilpailumäärät ovat viime
viikkoina parantuneet jopa niin paljon, että viimeisen kolmen viikon aikana (viikot 19-21)
sarjamäärät olivat jo suurempia kuin vuonna 2019 ennen pandemiaa (Liite1).
Hossi esitteli myös jäsenmäärien kokonaiskehityksen 2019-21 (Liite2). Jäsenmäärä 1.6.21
oli 8775. Vielä nyt toukokuussa saimme siis 25 uutta jäsentä, joka oli ainakin minulle pieni
positiivinen yllätys. Tässä mm. ensimmäinen Keilailuliiton uuden mallin mukaan tukema
valmennuskurssi Tikkurilassa toi hienosti 10 jäsentä ja uskonkin että nuo syksyn monet
samanlaiset kurssit eri puolella Suomea antavat meille hyvän sykäyksen eteenpäin. Yhteensä meille on tänä koronakautena 20-21 tullut 396 uutta jäsentä, joka on pandemiaan

nähden suht. hyvä luku, mutta olisi hyvä pyrkiä nostamaan minimitavoitteena ainakin 1.5
kertaiseksi ensi kaudella eli vähintään yli 600 uutta jäsentä, kun ei ole enää koronaesteitä.
Toinen isompi päätavoite voisi olla 900 uutta jäsentä kaudessa, joka suunnilleen jatkossa
tarvitaan korvaamaan liitosta lähtijät, jotka ovat siis pääosin iästä johtuvaa luonnollista
poistumaa. Meillä on tällä hetkellä 8 liittoa, joissa ei ole yhtään alle 21-vuotiaista jäsentä ja
30 paikallisliittoa, jossa näitä nuoria on 5 tai vähemmän.
Näillä määrillä ei ole käytännössä paikallisesti mahdollista järjestää mielekästä paikallista
toimintaa junioreille tai nuorille. Siksi myös junnurankingin eli uuden Finnish Youth Ranking eli FYR-kisan tukeminen on erityisen tärkeää myös paikallisesti.
Hossi kertoi myös hallituksen toimintavavoista, jossa SKL:n strategista mittaristoa seurataan säännöllisesti hallituksen kokouksissa.

4. Suomen Keilailuliiton toimintasuunnitelma kaudelle 2021–2022
Toiminnanjohtaja Sami Järvilä kävi läpi toimintasuunnitelman läpi tiivistetysti kohta kohdalta (Liite3).
Toimintasuunnitelman toteutumiseen saattaa edelleen vaikuttaa koronapandemian aiheuttamat rajoitukset. Markkinointi- ja jäsenhankintatoimenpiteet ovat valmiina ja nyt odotetaan
sopivaa ajankohtaa ulostuloon näiden osalta. Tämän on suunniteltu tapahtuvan elokuun
alussa. Muutama kirjoitusvirhe korjataan suunnitelmaan. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti
toimintasuunnitelman, johon on liitetty myös SKL:n strategia 2020-25.

5. SKL:n tilinpäätös per 31.12.2020
Sami Järvilä esitteli edellisen vuoden tilinpäätöstä, joka oli 186 981,79 euroa ylijäämäinen.
Jäsenmaksusiirto on tehty 63 % mukaan.
Vuoden 2020 ylijäämä muodostui poikkeuksellisen suureksi seuraavista syistä;
- siirretyistä kansainvälisistä arvokilpailuista kertyi 112 000 euroa
- kevään kolmen kuukauden "lockdownin" aiheuttamasta maajoukkuetoiminnan (leiritykset)
keskeyttämisestä sekä koronan vaikutuksesta koko vuoden kestävään kavennettuun toimintaan kertyi 58 000 euroa
- parakeilailun vastaavat kertymät 10 000 euroa
Kertyneestä ylijäämästä 2020 on jo budjetoituna vuodelle 2021 89 000 euroa. Kassakertymä on hyvä ja tässä epävarmassa tilanteessa paikallaan muun muassa talonyhtiön tulevan linjasaneerauksen (SKL:n toimisto) ja mahdollisten Veikkausvoittorahojen leikkausten
toteutumisen varalta.
Vuoden 2021 tilanne on jatkunut samana. Hallitus on jo reagoinut siirtyneistä arvokilpailuista
kertyneisiin ylijäämiin ja korvamerkinnyt rahoja toiminnan kehittämiseen. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja mahdollisia uusia käyttökohteita suunnitellaan.
Järvilä kävi valtuustolle läpi tuloslaskelman ja taseen. Kysymyksiä ei esitetty.
Toiminnanjohtaja esitti tilintarkastajien lausunnon, jonka jälkeen tilinpäätös vuodelta 2020
hyväksyttiin yksimielisesti (Liite4).

6. Vastuuvapaus
Liittovaltuusto myönsi yksimielisesti kaikille tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2020.

7. Jäsenliittojen aloitteet
Ei aloitteita.

8. Muut asiat
- keskitetty kurinpitojärjestelmä, SUEK
Puheenjohtaja Hiltunen antoi valtuustolle tiedoksi, että SUEK on rakentanut lajiliitoille yhteisen keskitetyn kurinpitojärjestelmän (Liite5). SKL:n hallitus on jo tehnyt päätöksen mukanaolosta. Järjestelmä tulee voimaan vuoden 2022 alusta. SKL:n toimintasääntöihin
sääntöpykälä päivitetään tulevassa liittokokouksessa 2022.
- SKL:n jäsenmaksu, nuoret
Valtuutettu Marja Hongisto esitti valtuustolle toivomusponnen koskien nuorten SKL:n jäsenmaksun suuruutta. Tällä hetkellä junioreiden (alle 19-vuotiaat) jäsenmaksu on 15 euroa. Voisiko jäsenmaksu olla sama myös nuorille 19-23-vuotiaat? Tällä muutoksella saataisiin nuorille edullisempi seurajäsenmaksu, kunhan vaan paikallisliitot ja seurat saadaan
mukaan tämä huomioiden jäsenmaksuissa. Monelle nuorelle, kun he jäävät muutenkin
pois junioreille monesti suunnatuista alennuksista, kynnys jatkaa keilailua on suuri, kun
välttämättä rahaa ei ole käytettävissä harrastukseen opiskelujen ohella.
Nuoriso- ja koulutusvaliokunta sekä talous- ja työvaliokunta ottaa koppia tästä ja ryhtyy tekemään tarvittavia toimenpiteitä ja esitystä syksyn talous- ja työvaliokunnan budjettikokoukseen.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Hiltunen päätti kokouksen klo 14.08 ja kiitti kaikkia läsnäolijoita hyvin sujuneesta kokouksesta.

Vakuudeksi:

Tuija Hiltunen
puheenjohtaja

Sami Järvilä
sihteeri

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

Helsingissä kesäkuun _____ päivänä, 2021

Kaj Kerbs

Gunilla Lehtinen

