Pöytäkirja Suomen Keilailuliiton liittovaltuuston sääntömääräisestä syyskokouksesta

Aika:

5.12.2020, klo 12.00

Paikka:

Etäkokous Zoom-työkalun kautta

Läsnä:
Tuija Hiltunen, puheenjohtaja
Marko Saarni, varapuheenjohtaja
Kaj Kerbs
Janne Kolhonen
Jorma Lappeteläinen
Pekka Taavitsainen
Ari Kotiranta
Marja Hongisto
Markus Nevalainen
Taisto Koski
Kenneth Rönnkvistin 1.varajäsen
Kati Vähä-Koivisto
Päivi Uusinarkaus
Paavo Pakonen
Erkki Arima
Hannu Majamäki
Jorma Laatikainen
Mika Vento
Olli Haakana
Pertti Salminen
Riitta Niemi
Veli-Matti Hämäläinen
Tommi Honkanen
Heidi Manninen, naiskeilailun edustaja
Jarmo Ahokas, SKL vastuuvalmentaja (ei äänioikeutta)
Kai Hildén, SKL nuoriso- ja koulutusval. puh.joht. (ei äänioikeutta)
Jarmo Tamminen, SKL kilpailu- ja sarjaval. puh.joht. (ei äänioikeutta)
Harri Järvinen, SKL kunniapuheenjohtaja (ei äänioikeutta)
Olli Hossi, SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja (ei äänioikeutta)
Sami Järvilä, SKL:n toiminnanjohtaja (ei äänioikeutta)
Tiina Keiriö, SKL tekninen avustaja (ei äänioikeutta)
Poissa:

Pekka Vuorio, veteraanivaliokunnan puheenjohtaja

1. Kokouksen avaus
Liittovaltuuston puheenjohtaja Tuija Hiltunen avasi uuden valtuuston ensimmäisen
kokouksen toivottamalla SKL:n kunniapuheenjohtaja Järvisen, puheenjohtaja Hossin,
toiminnanjohtaja Järvilän, päävalmentaja Ahokkaan, valiokuntien puheenjohtajat sekä
kaikki valtuuston jäsenet lämpimästi tervetulleiksi.
Valitettavasti tämä ensimmäinen kokouksemme ei mene toivotulla tavalla eli oltaisiin
tutustuttu toisiimme kasvotusten. Vallitsevan koronatilanteen takia joudumme kokoontumaan näin etänä. Pääsemme heti tässä ensimmäisessä kokouksessa käsittelemään
ja päättämään asioista, joilla on suuri merkitys keilailun eteen päin viemisessä. Käsittelemme liittohallituksen esittämää ensi vuoden budjettia, joka antaa ns. eväät vuoden
toiminnalle ja painotuksille. Budjettia käsiteltäessä on myös pidettävä mielessä Suomen keilailuliiton toimintasuunnitelma ja strategia. Koska toimintakausi ja tilikausi ovat
eri, niin toimintasuunnitelma kilpailukaudelle 2020-2021 on jo hyväksytty viime kevään
liittovaltuuston kokouksessa.
Hiltunen antoi seuraavaksi puheenvuoron hallituksen puheenjohtaja Olli Hossille.
Hän kävi läpi nykyistä tilannetta. Kilpailujen sarjamäärät olivat nousussa vielä helmikuussa 2020. Tämän jälkeen melkein kaikki keilahallit olivat kiinni noin kymmenen viikkoa ja sarjamäärät menivät nolliin. Tämän jälkeen kesäkuusta sarjamäärät olivat ajankohtaan nähden jopa ennätyksellisiä. Nyt sitten syyskauden lopussa ollaan taas tilanteesta johtuen putoamassa.
Hossi kävi läpi myös jäsenmääräkehityksen. Trendi on ollut, että n. 1000 jäsenkeilaajaa lähtee kauden aikana pois ja tilalle tulee n. 500. Koronan vaikutuksia tähän trendiin
ei onneksi tälle kaudelle ole havaittavissa, ainakaan jyrkemmän laskun suhteen. Tästä
voidaan helposti päätellä, että tavoitteena kausittain olisi saada vähintään 1000 uutta
keilaajaa jäseneksi, jotta laskua ei tapahtuisi.
Hossi kävi lopuksi läpi liiton strategian ja hän uskoi, että tuleva hallitus tulee sitä systemaattisesti seuraamaan. Strategia on nähtävillä liiton verkkosivuilla.
.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Sami Järvilä. Janne Kolhonen ja Kaj Kerbs
valittiin toimimaan kokouksessa pöytäkirjantarkastajina. Ääntenlaskijoiksi valittiin
Kerbs ja Tuija Hiltunen. Ääntenlaskussa teknisenä avustajana toimii liiton toimistolta
Tiina Keiriö.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esittelykierroksella jo tarkastettiin läsnä olevien valtuutettujen nimiluettelo. Läsnä olivat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kaikki 19 varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Lisäksi paikalla olivat SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Olli Hossi, toiminnanjohtaja Sami Järvilä, kilpailu- ja sarjavaliokunnan puheenjohtaja Jarmo Tamminen,
nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pj. Kai Hilden, vastuuvalmentaja Jarmo Ahokas, naiskeilailun edustaja Heidi Manninen sekä kunniapuheenjohtaja Harri Järvinen.
SKL:n toimistolla olivat paikalla Tuija Hiltunen, Olli Hossi, Kaj Kerbs, Sami Järvilä ja
tekninen avustaja Tiina Keiriö. Muut osallistuivat etäyhteydellä.

Kokouskutsu ja asiakirjat oli toimitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla (kutsu oli lähetetty 18.11 ja ilmoittautumiset 2.12.mennessä). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kaudelta 2019–2020
Toiminnanjohtaja Sami Järvilä kävi läpi toimintakertomusta (Liite1 ja 2).
Kevätkausi oli haastava koronapandemian puhjettua. Kansainvälinen menestys oli
hyvä. Sanna Pasanen keilasi MM-pronssia syksyllä Las Vegasista ja seniorit ottivat
heti perään neljä MM-mitalia samasta keilahallista. Arvokilpailukausi keskeytyi tammikuun Seniorien EM-kisoihin, joista Tuula Tamminen toi henkilökohtaisen EM-kullan,
parikilpailun kultaan ylsivät myös Reija Lundén ja Jaana Taavitsainen.
Covid-19 aiheutti paljon muutoksia myös kotimaiseen kilpailukalenteriin. SM-kilpailuja
siirtyi syksylle 2020.
Vuoden 2019 tilinpäätös oli 3377,25 euroa alijäämäinen. Rekisteröityjen keilaajien lukumäärä kauden lopussa oli 9 439, josta junioreita 535. Kokonaisjäsenmäärä jatkoi
edelleen laskuaan.
Toimintakertomuksesta oli havaittu pari puutetta, jotka korjataan. Käsittelyn jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin.
Toimintakertomus kokonaisuudessaan (teksti- ja tulososa) tulevat näkyville liiton verkkosivuille.

5. Hallituksen jäsenten, valiokuntien jäsenten, valmentajien ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakorvausten päättäminen
Toiminnanjohtaja esitteli hallituksen esityksen SKL:n toimijoiden palkkioiksi. Hallinnon
korvauksiin ja palkkioihin vuodelle 2021 ei tehty muutoksia edellisvuodesta.
Kokous hyväksyi hallituksen esityksen (Liite 3).

6. Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen tilikaudelle 2021
Hallituksen esitys oli, että jäsenmaksuihin ei tulisi korotuksia. Jäsenmaksut ovat; aikuiset henkilöjäsen 40 euroa, juniorijäsen 15 euroa, ensilisenssi/uuden keilaajan etukortti
jäsen 20 euroa (SKL:n osuus 10 euroa) ja parakeilailun jäsen 20 euroa (SKL:n osuus
10 euroa).
Seurojen jäsenmaksuun ei myös korotuksia. Seuramaksu 90 euroa. Liittymismaksua
ei esitetty perittävän. Valtuusto hyväksyi esityksen.
7. Talousarvion käsittely tilikaudelle 2021
Toiminnanjohtaja kävi läpi hallituksen esittämää talousarviota. Valtionapujen oletetaan
säilyvän ennallaan vuonna 2021, mutta seuraavasta vuodesta ei ole takeita, kun
OKM:n jakamat veikkausvoittorahat uhkaavat pienentyä. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tukipäätös oli jo saatu 67 000 eurosta. Budjetin loppusumma on yli miljoonan, tähän vaikuttaa miesten EM-kotikisat.
Arvokilpailuja on tältä vuodelta 2020 siirretty useita ja se tuonee vuodelle 2021 parikin
ylimääräistä arvokilpailua. Arvokilpailujen siirroista ja peruuntumisista johtuen ylijäämä

tulee olemaan suuri vuodelta 2020 ja siitä suurinta osaa tullaan käyttämään vuoden
2021 budjetissa.
Toiminnanjohtaja sai pari pientä selvityspyyntöä, johon vastaa kokouksen jälkeen. Käsittelyn jälkeen valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2021 talousarvioksi
(Liite 4).

8. Liittohallituksen puheenjohtajan valinta
Nykyinen puheenjohtaja oli jo aiemmin ilmoittanut olevansa käytettävänä tehtävään.
HBL:n esitti Olli Hossia jatkamaan puheenjohtajana. Muita ehdokkaita ei ollut.
Liittovaltuusto valitsi yksimielisellä päätöksellä Olli Hossin jatkamaan puheenjohtajana.

9. Liittohallituksen varapuheenjohtajan, kahdeksan varsinaisen jäsenen sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta
Turun Keilailuliitto oli esittänyt nykyistä hallituksen varapuheenjohtaja Raimo Palokoskea. Lahti-Bowling oli esittänyt Hannele Impolaa. Kai Hilden luki Palokoskelta tulleen
esittelyn valtuustolle, Hannele Impola esittäytyi puheineen etäyhteydellä. Mentiin äänestykseen. Valtuusto hyväksyi sähköisen äänestyskäytännön. Palokoski valittiin äänin 1310 päätöksellä jatkamaan tehtävässään.
Puheenjohtaja Hiltunen kysyi aluksi vielä valtuustolta, onko lisää ehdokkaita hallituksen
jäsenvaaliin. Ennakkoon oli ilmoittautunut yhdeksän ehdokasta. Koska hallituksen jäseniksi oli ehdokkaina yhdeksän henkilöä eli enemmän kuin kahdeksan valittavaa, jouduttiin jäsenistä äänestämään. Ennen kuin siirryttiin äänestykseen, hyväksyttiin jo aikaisemminkin käytössä ollut suhteellinen vaalikäytäntö, jossa jokainen äänioikeutettu laittaa paperille järjestykseen kahdeksan henkilöä ja että ensimmäiseksi laitettu ehdokas
saa kahdeksan ääntä, toiseksi seitsemän jne. Todettiin, että arpa ratkaisisi tasatilanteessa.
Äänestys suoritettiin myös sähköisesti. Kaikki 23 äänioikeutettua äänesti. Ääniä oli näin
ollen jaossa yhteensä 828. Tyhjiä ääniä oli 18 ja näin yhteisäänimäärä oli 810.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin
äänestyksen jälkeen:
Impola Hannele, Lahti, ääniä 130
Koivukangas Jani, Paimio, ääniä 99
Kauppi Ossi, Oulu, ääniä 99
Ratia Jari, Helsinki, ääniä 96
Hyvönen Arto, Kuopio, ääniä 95
Kolhonen Janne, Lohja, ääniä 95
Laatikainen Jorma, Joensuu, ääniä 69
Sorsa Tuomas, Lahti, ääniä 64

varajäsen Manninen Heidi, Paimio
varajäsen Räikkönen Jaakko, Rauma
varajäsen Jari Kumpulainen, Oulu
varajäsen Nurminen Jukka, Myrskylä
varajäsen Immonen Juha, Varkaus
varajäsen Spora Risto, Vantaa
varajäsen Summanen Jorma, Reijola
varajäsen Haapanen Kalle, Otava

Jaakko Räikkönen, Rauma (63 ääntä) jäi äänestyksessä hallituksen ulkopuolelle, mutta
valittiin Jani Koivukankaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi.
Valtuuston puheenjohtaja Hiltusen toivomusponsi hallitukseen valituille Kolhoselle ja
Laatikaiselle oli, että valtuuston kokouksissa tilanteen mukaan jääväisivät itsensä tai
kutsuisivat varajäsenen kokoukseen.

10. Tilin- ja varatilintarkastajien valinta
SKL:n tilintarkastajiksi valittiin BDO Oy tilintarkastusyhteisöstä Juha Selänne (KHT) ja
Ari Lehto (KHT ja JHT). Heidän varalle tulivat valituiksi Sari Isaksson (KHT ja JHT)
BDO Oy tilintarkastusyhteisöstä ja Riku Kärnä (KHT) Truedot Oy:stä.

11. Jäsenliittojen tekemät aloitteet
Jäsenliitoilta ei ollut tullut aloitteita.

12. Muiden kokouksessa esille tulevien asioiden käsittely
Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Hiltunen päätti kokouksen klo 15.08 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 joulukuun _____ päivänä, 2020

Janne Kolhonen

Kaj Kerbs

