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Liittohallitus

Pöytäkirja 3/2022

Aika:

16.3.2022 klo 13.00

Paikka:

Talin keilahallin kabinetti/ etätyökalu Teamsin kautta

Läsnä:

Olli Hossi
Jari Ratia
Hannele Impola
Jorma Laatikainen
Jaakko Räikkönen
Janne Kolhonen
Arto Hyvönen
Ossi Kauppi
Tuomas Sorsa
Tuija Hiltunen
Sami Järvilä
Piritta Kantola
Jarmo Ahokas

Poissa:

puheenjohtaja
etänä

Jani Koivukankaan varajäsen

etänä
etänä
etänä, valtuuston puheenjohtaja
toiminnanjohtaja/sihteeri
etänä, nuorisomaajoukkueen vastuuvalmentaja §4
etänä, päävalmentaja §4

Jari-Pekka Laiho, varapuheenjohtaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
hallitutuksen vuoden toiseen kokoukseen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.
4. Maajoukkueasiat
- maajoukkueen strategia (Liie1)
Piritta Kantola esitteli hallitukselle maajoukkueen strategian vuoteen 2025 saakka.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, käytiin myös tehtävälista läpi.
2/2022, kokous pidetty 16.2.2022 (Liite2)

6. Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus
- kilpakeilailun aktiivisuus ja jäsentilanne
Puheenjohtaja Hossi kertoi tilannekatsauksen. Jäsenmäärä 15.3.2022.oli 8274. Nyt kaudella 21-22 rekisteröityneiden uusien keilaajien kokonaismäärä on 519. Kilpailumäärissä
helmikuun luvut ovat pysyneet viime vuoden tasolla, mutta lasku ennen koronaa vuoteen
2019 on merkittävä noin 27%. Jos otetaan jäsenmäärän väheneminen 2019-2022 huomioon, ollaan edelleen myös kilpailumäärissä per jäsen vielä noin 10% vielä jäljessä. Tämä
onkin hyvä tavoite näin koronarajoitusten 1.3.22 poistuttua pyrkiä pääsemään samaan kilpailu-aktiivisuuteen kuin meillä oli ennen koronaa.
- koronan tilannekatsaus
Rajoitukset ovat poistuneet 1.3.2022.
- Kaikki keilaa -strategian seuranta
Puheenjohtaja Hossi kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston ja projektien tilanteen.
- markkinointi
Toiminnanjohtaja kertoi tilanteesta. Somessa pyörii erilaisia kampanjoita koko ajan.
Tik Tokiin ja sen kautta muihinkin markkinointikanaviin on tekeillä kymmenen eri sisältöistä
videota. Suosittu tubettaja Roni Bäck on tehnyt keilailusta 25 minuuttia pitkän videon YouTubeen, mikä on tavoittanut ja tavoittaa valtaosan nuorisostamme valtakunnallisesti.

7. Taloustulos 2021
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle talous- ja työvaliokunnan esityksen taloustulokseksi
2021. Tilinpäätöksen liitetiedot oli lähetetty kokonaisuudessaan hallitukselle etukäteen tutustuttavaksi. Tulos on 29 453,27 euroa alijäämäinen (Liite3). Tulos on laskettu 63 prosentin jäsenmaksujen siirron mukaisesti, kuten edellisenä vuotena.
Vuoden 2021 tuloksessa oli varauduttu 89 000 euron alijäämään suunnitellusti käyttämällä budjettiin tämän summan verran edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää.
Taloustulos 2021 hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Kansainväliset asiat
- IBF:n tilanne
Puheenjohtaja Hossi kertoi hallituksen jäsenille kansainvälisen keilailuliittomme tilanteesta. Kongressi piti järjestää etänä 3.-4.3.2022, mutta se siirrettiin läsnäolokokoukseksi
Sveitsin Lausanneen 24.-25.5.
- miesten EM-kilpailut 1.-11.6.2022 järjestelyt

Toiminnanjohtaja kertoi järjestelyiden tilanteesta. Ilmoittautumiset ovat käynnissä ja kisoihin odotetaan nyt jälleen n. 30 osallistujamaata. Venäjä ja Valko-Venäjä eivät voi osallistua EBF:n ja SKL:n päätöksillä kisoihin. Samalla päätöksellä myös venäläinen kilpailunjohtaja vaihdettiin. Marios Nicolaides, Kypros, on uusi champions director.
9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
Tähän kokoukseen ei ollut yhtään raporttia.
10. Ansiomerkkihakemukset
- Keurusselän Keilailuliitto (Liite4)
Hyväksyttiin.
11. Saapuneet kirjeet
- Ei saapuneita.
12. Muut asia
- Ei muita asioita.
13. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.
Tulevat kokoukset;
-

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

