Pöytäkirja Suomen Keilailuliiton liittovaltuuston sääntömääräisestä kevätkokouksesta

Aika:

14.4.2018 klo 12.00

Paikka:

Sokos Hotelli Tikkurila, Vantaa

Osallistujat:

Aki Aarikka
Jouni Helminen
Ari Kotiranta
Tommi Honkanen
Jarkko Ruohoaho
Kaj Kerbs
Kari Nenonen
Jarmo Tamminen
Ilkka Saari
Marja Hongisto
Olli Haakana
Paavo Pakonen
Pekka Taavitsainen
Petri Mannonen
Tatu Hirvonen
Kati Vähä-Koivisto
Janne Kolhonen
Taisto Koski
Timo Forsström
Rauno Kiukas
Krista Pöllänen

Poissa:

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Jukka Nurmisen 2. varajäsen

Markus Nevalaisen 2. varajäsen

Jarmo Ahokas
Pekka Vuorio
Jari Ratia
Perttu Jussila
Sami Järvilä

naiskeilailun edustaja, Heidi Mannisen 2.
varjajäsen
vastuuvalmentaja
veteraanivaliokunnan puheenjohtaja
kilpailu- ja sarjavaliokunnan puheenjohtaja
SKL:n hallituksen puheenjohtaja
SKL:n toiminnanjohtaja

Leif Tuomisalo
Päivi Uusinarkaus
Kai Hildén

varsinainen jäsen ja varajäsenet
varsinainen jäsen ja varajäsenet
nuoriso- ja koulutusvaliokunta puheenjohtaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Aki Aarikka toivotti valtuuston tervetulleeksi sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Aarikka kutsui hallituksen puheenjohtaja Perttu Jussilan kertomaan liiton

ajankohtaisista asioista ennen varsinaisen kokouksen avaamista. Jussila kertoi, että
valtionavustusta oli haettu tälle vuodelle 285 000 euroa, mutta saatu sama 258 000 euroa kuin viime vuonna. Liitto on hakenut VAU:n integraation myötä erityisavustusta
12 000 euroa. Henkilökunnan rekrytointi on suoritettu haastattelujen osalta valmiiksi.
Kansallista keilailuviikkoa suunnitellaan syyskuun viimeiselle viikolle. Jussila kertoi
myös World Bowlingin puheenjohtajuudesta. Euroopan liitto tullee asettamaan hänet
ehdolle tulevassa vaalissa 2019. ETBF on kutsunut jäsenmaat koolle ylimääräiseen kokoukseensa, joka pidetään Brysselissä 14.6. naisten EM-kilpailujen yhteydessä.
Tämän jälkeen puheenjohtaja Aarikka totesi kokouksen avatuksi.

2. Kokouksen virkailijat
Aki Aarikka kutsui kokouksen sihteeriksi SKL:n toiminnanjohtajan Sami Järvilän.
Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin ja valittiin Kaj Kerbs ja Janne Kolhonen. Sovittiin, että
tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijat
Kokouskutsu ja asiakirjat oli toimitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä olivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 18 varsinaista jäsentä, kaksi varajäsentä, naiskeilailun edustaja, vastuuvalmentaja, kilpailu- ja sarjavaliokunnan puheenjohtaja sekä veteraanivaliokunnan
puheenjohtaja. Lisäksi paikalla olivat SKL:n hallituksen puheenjohtaja Perttu Jussila ja
toiminnanjohtaja Sami Järvilä.

4. Suomen Keilailuliiton toimintasuunnitelma kaudelle 2018–2019
Toiminnanjohtaja Sami Järvilä esitteli yleisesti toimintasuunnitelmaa ja SKL:n toimintaa
laajemminkin tulevan kauden osalta.
Järvilän alustuksen jälkeen suunnitelmaan tehtiin muutama korjaus sarjatoiminnan
osalta. Puheenjohtaja Aarikka totesi kauden 2018–2019 toimintasuunnitelman hyväksytyksi.

5. SKL:n tilinpäätös per 31.12.2017
Sami Järvilä esitteli edellisen vuoden tilinpäätöstä, joka oli 1550,07 euroa ylijäämäinen.
Jäsenmaksusiirto on tehty 61 % mukaan. Pari tarkentavaa kysymystä esitettiin, johon
toiminnanjohtaja vastasi. Toiminnanjohtaja esitti tilintarkastajien lausunnon, jonka jälkeen tilinpäätös vuodelta 2017 hyväksyttiin.

6. Vastuuvapaus
Valtuuston jäsen Kari Nenonen ehdotti vastuuvapauden myöntämistä. Liittovaltuusto
myönsi yksimielisesti kaikille tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2017.

7. Jäsenliittojen aloitteet
Ei aloitteita.
8. Muut asiat
- Toimintasääntömuutostyön käynnistäminen
Liittovaltuuston puheenjohtaja esitti, että liittovaltuusto antaa liittohallitukselle tehtävän
uusien toimintasääntöjen aikaan saamiseksi Suomen Keilailuliitolle. Pääkohtana uusituissa säännöissä olisi kolmiportaisesta (liittokokous-liittovaltuusto-hallitus) siirtyminen
kaksiportaiseen malliin. Silloin ylintä päätäntävaltaa käyttäisi kerran vuodessa kokoontuva liittokokous ja operatiivisena toimijana olisi liittohallitus.
Toimintamalliksi Aarikka esitti, että liittovaltuusto antaa hallitukselle tehtäväksi ryhtyä
laatimaan liitolle uudet toimintasäännöt, joista päätettäisiin liittokokouksessa syksyllä
2018. Tavoitteenasettelun mukaisesti uudet säännöt tulisivat voimaan vuoden 2019
alusta tai mahdollisen lyhyen siirtymäkauden jälkeen.
Valtuusto keskusteli pitkään asiasta punniten mahdollisten muutosten tuomia hyviä ja
huonoja puolia. Lopulta päädyttiin äänestämään hallitukselle annettavasta tehtävästä.
Valtuuston jäsen Nenonen esitti, että valtuusto antaisi hallitukselle tehtävän sääntömuutostyöhön ryhtymiseksi. Valtuuston jäsen Kerbs esitti, että valtuusto ei tehtävää antaisi.
Äänin 15-5 valtuusto päätti hallituksen tehtävänannon puolesta.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Aki Aarikka päätti kokouksen virallisesti klo 13.36.

Vakuudeksi:

Aki Aarikka
puheenjohtaja

Sami Järvilä
sihteeri

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

Huhtikuun

Kaj Kerbs

päivänä 2018

Janne Kolhonen

