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Liittohallitus

Pöytäkirja 1/2022

Aika:

14.1.2022 klo 13.30

Paikka:

Etätyökalu Teamsin kautta

Läsnä:

Olli Hossi
Jari-Pekka Laiho
Jari Ratia
Hannele Impola
Jorma Laatikainen
Jani Koivukangas
Janne Kolhonen
Arto Hyvönen
Ossi Kauppi
Tuomas Sorsa
Tuija Hiltunen
Sami Järvilä
Jarmo Ahokas
Jarmo Tamminen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

§6 eteenpäin

etänä, valtuuston puheenjohtaja
toiminnanjohtaja/sihteeri
päävalmentaja §4
kilpailu- ja sarjavaliokunnan pj. §5

Poissa:

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
hallitutuksen vuoden ensimmäiseen kokoukseen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.
4. Maajoukkueasiat
- EM-joukkueiden vahvistaminen

Päävalmentaja Ahokas kertoi maajoukkueen kuulumisia. Kaikki kevään leirit on lyöty lukkoon. Tällä hetkellä toimitaan normaalisti. Ahokkaan ehdotus hallitukselle oli, että miesten
ja naisten EM-joukkueet pidetään samoina tuleviin siirrettyihin kesän EM-kilpailuihin. Mikäli näitä vielä siirretään, on muutokset joukkueisiin mahdollisia. Tämä hyväksyttiin.
Varapelaajaa ei ole nimettynä tällä hetkellä miesten EM-joukkueeseen.
Junioreiden EM-kilpailut pidetään huhtikuussa Ranskassa. Joukkue valitaan 15.1.2022 ja
se julkaistaan 17.1 (Liite1).
5. Kilpailu- ja sarjavaliokunnan kuulumiset
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 29.12.2021 (Liite2)
Valiokunnan puheenjohtaja Jarmo Tamminen valiokuntansa kuulumisia. Valiokunnan näkemys on, että henkilökohtaisia kilpailuja voidaan edelleen pelata hallin ollessa auki. Heidän esitys hallitukselle on, että tammi- ja helmikuun kaikki valtakunnansarjakierrokset siirretään keväämmälle johtuen pandemian tämän hetken tilanteesta. Myös Raumalla tammikuun lopussa pelattava Finnish Youth Ranking siirretään myöhemmäksi. Tämä hyväksyttiin.
Valiokunta etsii uudet ajankohdat näille 19.1. kokouksessaan.

6. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat, käytiin myös tehtävälista läpi.
11/2021, kokous pidetty 10.11.2021 (Liite3)
7. Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus
- kilpakeilailun aktiivisuus ja jäsentilanne
Puheenjohtaja Hossi kertoi tilannekatsauksen. Jäsenmäärä 31.12.2021.oli 8130, joka on
siis 66 jäsentä enemmän kuin 1.12.21. Nyt kaudella 21-22 rekisteröityneiden uusien keilaajien kokonaismäärä on 417. koronan tilannekatsaus
- Kaikki keilaa -strategian seuranta
Puheenjohtaja Hossi kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston ja projektien tilanteen.
- markkinointi
Toiminnanjohtaja kertoi tilanteesta. Somessa pyörii erilaisia kampanjoita aika ajoin. Keilailu on myös mukana Veikkauksen lottolähetyksessä MTV3-kanavalla lauantaina 15.1.
Uusi yhteistyökumppanuussopimus on solmittu Inaria Munkkiniemen&Arabian sekä Alppila
Bowlingin kanssa.
Koululaisille suunnattua valtakunnallista Let´s Bowl-kisaa mainostetaan tällä hetkellä somessa. Kisa käydään 24.1-6.2.2022.
- budjetin toteutumisen arvio (SJ)
Toiminnanjohtaja kävi läpi tämänhetkistä taloustilannetta vuoden 2021 toteutumisen
osalta.
- SKL:n Hall of Fame-valinnat, esitys
HoF-työryhmä on valmistellut esityksiä valinnoista. Julkaisut on suunniteltu tapahtuvan kesäkuussa Talin keilahallilla pidettävien miesten EM-kisojen yhteydessä. Esitys nimettävistä
tuodaan toukokuun hallitukseen.

Hallitus keskusteli myös keilakoulukonseptin tuen jatkamisesta. Konsepti on saanut hyvää
palautetta kentältä uusien jäsenten hankinnassa. Hallitus päätti, että tälle vuodelle tukemiseen korvamerkitään 15 000 euroa. Tulevien vuosien budjettiin on erikseen varattava tälle
tukikonseptille varat.

8. Kansainväliset asiat
- miesten EM-kilpailut 19.-29.1.2022 järjestelyt, siirretty kesälle
puheenjohtaja Hossi kertoi hallituksen jäsenille siirtoprosessin taustoista. EM-kilpailut on
siirretty nyt neljä kertaa. Uusi ajankohta on 1.-11.6.2022.
- SKL:n kirje IBF:lle ja EBF:lle Dubain MM-kilpailujen järjestelyistä (Liite4)
Suomen Keilailuliitto on lähettänyt kirjeen maailman- ja Euroopan liiton johdolle koskien
Dubaissa syksyllä käytyjä MM-kilpailuja ja niiden yhteydessä pidettyä kongressia. Puheenjohtaja Hossi kävi hallitukselle läpi kirjeen sisällön.
9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- naisvaliokunnan Keilaajattaret on Tour päivitetty kululaskelma
Käytiin läpi kululaskelma ja hyväksyttiin (Liite5).
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 13.12.2021
Käytiin läpi pöytäkirja ja hyväksyttiin (Liite6).
10. Ansiomerkkihakemukset
- keilaseura Patteri (Liite7)
Hyväksyttiin.
12. Saapuneet kirjeet
- Ei saapuneita.
13. Muut asia
- Ei muita asioita.
14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.
Tulevat kokoukset;
-

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

