Suomen Keilailuliitto ry
Liittohallitus

Pöytäkirja 4/2022

Aika:

13.4.2022 klo 13.30

Paikka:

Talin keilahallin kabinetti/ etätyökalu Teamsin kautta

Läsnä:

Olli Hossi
Jari-Pekka Laiho
Jari Ratia
Hannele Impola
Jorma Laatikainen
Jaakko Räikkönen
Janne Kolhonen
Juha Immonen
Ossi Kauppi
Tuomas Sorsa
Tuija Hiltunen
Sami Järvilä
Teija Laukkanen

puheenjohtaja
etänä, varapuheenjohtaja
etänä §1-7
etänä §6 eteenpäin
Jani Koivukankaan varajäsen
etänä
etänä, Arto Hyvösen varajäsen
etänä §6 eteenpäin
etänä §5 eteenpäin
etänä, valtuuston puheenjohtaja
toiminnanjohtaja/sihteeri
etänä, nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pj. §4

Poissa:

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi
hallitutuksen vuoden neljänteen kokoukseen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.
4. Nuoriso- ja koulutusvaliokunnan kuulumiset
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 27.3.2022 (Liite1)

Teija Laukkanen kertoi nuoriso- ja koulutusvaliokunnan kuulumiset. Finnish Youth Rankingin kausikeskiarvo osallistujissa on 71 keilaajaa/osakilpailu. Kasvua on edelliseen kauteen 20%. Ensikertalaisia osallistui kauden aikana 37. Joitakin uudistuksia ja pieniä viilauksia on tulossa ensi kaudelle.
Idols&FutureStars-tapahtuma järjestetään Kaupin keilahallissa helatorstaina.
Junioreiden ja nuorten SM-kilpailuihin on ilmoittautunut tällä hetkellä 99 keilaajaa.
Tekeillä on junioreille aluevalmennusjärjestelmä, jossa tavoitteena on järjestää leiripäiviä
alueellisesti pari kertaa vuodessa jokaisella alueella (Liite2).

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, käytiin myös tehtävälista läpi.
3/2022, kokous pidetty 16.3.2022 (Liite 3)

6. Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus
- kilpakeilailun aktiivisuus ja jäsentilanne
Puheenjohtaja Hossi kertoi tilannekatsauksen. Koronarajoitusten poistuttua helmikuun lopussa ja sarjojen alettua ovat pelimäärät nousseet noin 20% alkuvuoteen verrattuna ja viimeiset 6 viikkoa ollaan oltu per keilaajaa keskimäärin jo samalla tasolla kuin ennen koronaa. SKL:n jäsenmäärä 31.3.22 oli 8288 keilaajaa, joissa on 586 uutta keilaajaa, joista 57
tuli jäseneksi maaliskuussa. Tavoitteemme eli 600 uutta jäsentä saavutetaan kauden aikana. On kuitenkin hyvä muistaa, että nettovähennys vuositasolla on silti siis edelleen 456
keilaajaa (-5.2%) eli työsarkaa riittää.
- SM-kisojen 2022 tilanne
Puheenjohtaja kävi hallitukselle läpi tämänhetkiset osallistujamäärät.
- Kaikki keilaa -strategian seuranta
Puheenjohtaja Hossi kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston ja projektien tilanteen.
Järvilä ja Räikkönen toivat hallitukselle esille hyvää palautetta kentältä mittaristojen ja projektien säännöllisestä läpikäynnistä. Muun muassa Porissa kaupungin edustaja oli tätä toimintatapaa kehunut ja samoin Olympiakomitean lajiliittojen tapaamisessa kehuja oli saatu.
- markkinointi
Toiminnanjohtaja kertoi tilanteesta. Somessa pyörii erilaisia kampanjoita koko ajan, tällä
hetkellä mainostamme EM-kisoja sekä koululaiskeilailua.
Tik Tokiin ja sen kautta muihinkin markkinointikanaviin on nyt valmistunut kymmenen eri
sisältöistä videota, joita kampanjoidaan kevään ja alkukesän aikana. Roni Bäckin kanssa
suunnitellaan yhteistyötä.
Kaksi uutta markkinointivideota on myös tekeillä. Toinen on kohdennettu naiskeilaajiin ja
toinen uutta lajia etsiville.
SKL on hankkinut myös muun muassa lehdistöjen ja eri medioiden tiedottamiseen uuden
työkalun, Epressin. Tämän alustan kautta tavoitetaan koko Suomen mediakenttä toimittajineen. Tiedotteen voi myös kohdentaa esim. tietylle alueelle paikallisesti.
- rekisteriohjelman jatko
Nykyinen ohjelmistotoimittaja on kertonut, että järjestelmä on teknisesti vanhentunut monilta osin ja edellyttäisi täydellisen koodin ajantasaistamisen. He ovat kertoneet, että molemmille osapuolille paras ratkaisu olisi, jos voitaisiin sopia siirtymäajasta uuden korvaavan järjestelmän hankkimiseksi joltakin toiselta toimittajalta.

7. Kansainväliset asiat
- IBF:n tilanne
Puheenjohtaja Hossi kertoi hallituksen jäsenille kansainvälisen keilailuliittomme tilanteesta. Kongressi piti järjestää etänä 24.-25.5.2022. Olli Hossi ja varapuheenjohtaja JariPekka Laiho osallistuvat kokoukseen.
- nuorten MM-kilpailut 21.-29.6. Helsingborg Ruotsi
Päätettiin, että IBF:n jäsenmaksu maksetaan huhtikuun aikana, mutta sitä ennen kysytään muilta Pohjoismailta tilannetta. Ilmoittautuminen hoidetaan kisoihin myös huhtikuun
aikana.
- miesten EM-kilpailut 1.-11.6.2022 järjestelyt
Toiminnanjohtaja kertoi järjestelyiden tilanteesta. Ilmoittautumiset ovat päättyneet ja kisoihin osallistuu 25 Euroopan maata. Seuraava EM-kisatyöryhmän kokous pidetään 20.4.
- arvokilpailujen järjestämishaut 2024 EBF
Euroopan Keilailuliitto hakee vuoden 2024 kisajärjestäjiä Euroopan mestareiden cupiin
sekä junioreiden EM-kilpailuihin. Päätettiin, että SKL ei hae ko. kilpailuja, mutta niitä tarjotaan Talin keilahallille haettavaksi.
8. Maajoukkueasiat
Toiminnanjohtaja kertoi ajankohtaiset. Kerrottiin hallitukselle myös tiedoksi maajoukkueen
pelisäännöt ja sanktiot sekä raportti 25.-27.3. pelileiriltä.
9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset
- naisvaliokunnan pöytäkirja 22.3.2022 (Liite 4)
Käytiin läpi ja hyväksyttiin.
- naisvaliokunnan pöytäkirja 11.4.2022 (Liite 5)
Käytiin läpi ja hyväksyttiin.
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan pöytäkirja 23.3.2022 (Liite 6)
Käytiin läpi ja hyväksyttiin.
SM-kisojen järjestelyoikeudet 2024 myönnettiin seuraavasti;
Miehet ja naiset: Tampereen Keilailuliitto, Kaupin keilahalli
Seniorit sekä nuoret ja juniorit: Tuusulan Keilailuliitto, Tuusulan keilahalli
Veteraanit: Valkeakosken Keilailuliitto, Valkeakosken keilahalli
Naisten sekä nuorten ja juniorien SM kilpailuja ei omana erillishakemuksena hakenut mikään liitoista ja siitä syystä päädyttiin esittämään yhdistettyjä kilpailuja alkukilpailun osalta.
Kaikissa kategorioissa pelataan finaalit erikseen sääntöjen mukaisesti.
- parakeilailun valiokunnan pöytäkirja 28.3.2022 (Liite 7)
Käytiin läpi ja hyväksyttiin.
- veteraanivaliokunnan pöytäkirja 31.3.2022 (Liite 8)
Käytiin läpi ja hyväksyttiin.
10. Ansiomerkkihakemukset
- TPS-keilaajat Ry.(Liite 9)
Hyväksyttiin.
11. Saapuneet kirjeet

- Ei saapuneita.
12. Muut asia
- Ei muita asioita.
13. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.
Tulevat kokoukset;
-

4.5. klo 13.30 hallitus
21.5. klo 12.00 valtuusto
29.10. liittokokous
19.11. valtuusto

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri

