Pöytäkirja Suomen Keilailuliiton liittovaltuuston sääntömääräisestä kevätkokouksesta

Aika:

21.5.2022, klo 12.00

Paikka:

Hotelli Crowne Plaza Helsinki-Hesperia

Läsnä:
Tuija Hiltunen, puheenjohtaja
Hannu Majamäki
Jorma Lappeteläinen
Kaj Kerbs
Janne Kolhonen
Jorma Laatikainen
Marja Hongisto
Mika Vento
Päivi Uusinarkaus
Riitta Niemi
Pekka Taavitsainen
Tommi Honkanen
Pertti Salminen
Simo Niemelä, Ari Kotirannan 2. varajäsen
Heidi Manninen, naiskeilailun edustaja ja naisvaliokunnan pj.
Olli Hossi, SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja
Sami Järvilä, SKL:n toiminnanjohtaja
Harri Järvinen, SKL:n kunniapuheenjohtaja
Poissa:

Erkki Arima ja varajäsenet
Kati Vähä-Koivisto ja varajäsenet
Olli Haakana ja varajäsenet
Paavo Pakonen ja varajäsenet
Veli-Matti Hämäläinen ja varajäsenet
Markus Nevalainen ja varajäsenet
Kenneth Rönnqvist ja varajäsenet
Pekka Vuorio, veteraanivaliokunnan puheenjohtaja
Jarmo Tamminen, kilpailu- ja sarjavaliokunnan puheenjohtaja
Teija Laukkanen, nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
Jarmo Ahokas, vastuuvalmentaja
Marko Saarni, varapuheenjohtaja

1. Kokouksen avaus
Liittovaltuuston puheenjohtaja Tuija Hiltunen avasi kokouksen toivottamalla kaikki tervetulleiksi seuraavin sanoin;
Lämpimästi tervetuloa kunniapuheenjohtaja Järvinen, valtuuston jäsenet, liittohallituksen
puheenjohtaja Hossi ja toiminnanjohtaja Järvilä.
Tämä on nyt tämän valtuuston viimeinen kokous. Lokakuun 29. päivä järjestetään
liittokokous, jossa valitaan uusi valtuusto. Uusi valtuusto kokoontuu yhteen ensimmäisen
kerran 19.11.22 valitsemaan hallitusta. Haluaisin lähettää välityksellänne viestiä oman
alueenne kentälle, että siellä kartoitettaisiin potentiaalisia henkilöitä ehdolle valtuustoon
sekä hallitukseen.
Tässä kohtaan kiitän teitä kaikkia erinomaisesta yhteistyöstä ja asioiden sujuvasta
käsittelystä kokouksissamme. Kiitokset myös hallitukselle, valiokunnille ja toimihenkilöille,
jotka ovat valtuuston toimikauden aikana valmistelleet ja hoitaneet Suomen keilailua eteen
päin haasteellisista korona-ajoista huolimatta.
Samaa ei voi sanoa Kansainvälisen keilailuliiton IBF:n toiminnasta. Olette varmaan lukeneet keilailuliiton nettisivuilta IBF:n taloudellisista ongelmista ja monista epäselvyyksistä.
Ensi viikolla pj Hossi ja varapj Laiho matkustavat maailmanliiton ylimääräiseen kokoukseen. Toivottavasti siellä asiat selkeytyvät ja varmasti Suomen keilaajat saavat informaatiota kokouksen annista liiton nettisivujen kautta.
Viimeisen kokouksemme agenda on käsitellä vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintasuunnitelma ensi kilpailukaudelle. Puheenjohtaja Hossille annan puheenvuoron § 3. käsittelyn jälkeen.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Sihteeriksi valittiin Sami Järvilä. Kaj Kerbs ja Janne Kolhonen valittiin toimimaan kokouksessa pöytäkirjantarkastajina sekä tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen puheenjohtaja varmisti paikallaolijat. Läsnä olivat puheenjohtaja, 12 varsinaista
jäsentä, yksi varajäsen sekä naiskeilailun edustaja. Lisäksi paikalla olivat SKL:n kunniapuheenjohtaja Harri Järvinen, SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Olli Hossi ja toiminnanjohtaja Sami Järvilä
Kokouskutsu ja asiakirjat oli toimitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kokous
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu oli lähetetty 5.5.2022.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen puheenjohtaja antoi puheenvuoron hallituksen puheenjohtaja Olli Hossille, joka kertoi ajankohtaisia asioita hallitustyöstä.
IBF:n tilanne on synkkä. Menemme yhdessä varapuheenjohtaja Laihon kanssa IBF:n
kongressiin, joka järjestetään Sveitsin Lausannessa 24.–25.5. Viime vuosien näytöillä voin
taata, että Suomen delegaatio ei tule äänestämään sheikkiä, mutta pelkään pahoin, että
prosessi on taas luotu siten, että sheikki tulee uudelleen valituksi. Kaiken kaikkiaan IBF:n
tilanne on erittäin sekava ja se varma häviäjä lienee taas keilailu lajina itse. Kongressissa
valitaan IBF:lla päätoimipaikka, josta jo aiemmin tiedetään, että sheikki on halunnut pääkonttorin siirtoa Lausannesta Kuwait Cityyn. Suomen oma keilailu ei suoraan tästä kärsi ja

uskon että myös nuorten MM-kisat ovat Ruotsin järjestäminä todennäköisesti ok. Sen sijaan kaikki muu tuleva IBF:n toiminta on edelleen vaakalaudalla. Toivottavasti tuleva kokous menee hyvin, mutta odotukset eivät ole korkealla.
Hossi kävi valtuustolle läpi myös Suomessa keilattujen kilpailusarjojen tilanteen vuosilta
2019-22. Huhtikuussa kilpailuaktiivisuus per jäsen oli mukavasti jo jopa yli 5 % korkeampi
kuin ennen koronaa huhtikuussa 2019, mutta koska jäseniä on nyt vajaat 17 % vähemmän
kuin silloin, on halleissa edelleen pelipaikkoja tarjolla.
Puheenjohtaja kävi seuraavaksi läpi SKL:n jäsenmäärän tilanteen. SKL:n jäsenmäärä
1.5.22 oli 8328 keilaajaa, joissa on 626 uutta keilaajaa, joista 40 tuli jäseneksi huhtikuussa.
Päätavoitteemme kaudelle 2021-22 eli 600 uutta jäsentä saavutettiin siis hienosti huhtikuun alussa. Ikäjakaumasta Hossi kertoi, että 1.10 2020 keski-ikä oli 58,2 vuotta ja
21.5.2022 58,7 vuotta.
Esitin viime hallituksen kokouksessa ennusteen tulevan kesän jäsenyyden lopettajien
määräksi perustuen kesällä 2021 eronneiden kilpasarjamääriin. Ennuste kertoo ensi kesänä välillä 1.7.-1.10.22 jäsenyyden lopettaisi 2022 kesällä 965 keilaajaa, kun kesällä
2021 sama luku oli 1082 keilaajaa. Pienempi eroavien luku perustuisi siihen, että koronarajoitusten jälkeen keilailuaktiivisuus on taas lisääntynyt, jolloin eroaminenkin vähenee. Mutta tämä 965 on siis pelkkä ennuste, mutta iso se luku on - joka tapauksessa.
Puheensa lopuksi Hossi kävi läpi jäsenliitojen jäsenmäärät.

4. Suomen Keilailuliiton toimintasuunnitelma kaudelle 2022–2023
Toiminnanjohtaja Sami Järvilä kävi läpi toimintasuunnitelman läpi tiivistetysti kohta kohdalta (Liite1).
Toimintasuunnitelman toteutumiseen saattaa edelleen vaikuttaa koronapandemian aiheuttamat rajoitukset, mutta tämänhetkisen tilanteen mukaan vaikutukset ovat toivottavasti vähäiset.
Suomalaisen keilailun strategia ja sen määrätietoinen seuranta jokaisessa hallituksen kokouksessa on avainasemassa toimintasuunnitelman seurannan lisäksi. Sitä seurataan ja
toteutetaan muun muassa hallitusten kokouksissa eri mittaristoistojen läpikäynnein ja hallituksen tehtävälistojen suoritusten myötä. Strategia tullaan päivittämään syksyn hallituksen
kokouksessa ennen liittokokousta.
Tulevan vuoden OKM:n liikuntajärjestöjen yleisavustuksen yhtenä mittarina tulee olemaan
antidopingohjelman päivitys sekä siihen liitettävä kurinpitojärjestelmä kilpailumanipulaatioineen. Näiden osalta liiton toimintasääntöihin tulee tehdä lisäykset.
Vuoden 2022 talousarvion loppusumma oli 1 282 000 euroa. Rekisteröintimaksut kaudella
2022–2023 ovat 50 euroa jäseneltä ja seuralta 100 ja juniorijäsenmaksu 25 euroa. Ensilisenssin ja uuden keilaajan etukortin osalta 10 euroa (SKL:n osuus 20 eurosta). Valtion toiminta-avustus vuodelle 2022 on 260.000 euroa. Se on 3 000 euroa enemmän kuin edellisvuotena. Olympiakomitean avustus on 77 000 euroa, se on 10 000 euroa suurempi kuin
edellisenä vuonna.
Muutama virhe korjataan suunnitelmaan. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti toimintasuunnitelman, johon on liitetty myös SKL:n strategia 2020-25.

5. SKL:n tilinpäätös per 31.12.2021
Toiminnanjohtaja Sami Järvilä esitteli edellisen vuoden tilinpäätöstä, joka oli 29 453,27 euroa
alijäämäinen.

Jäsenmaksusiirto on tehty, kuten edellisenä kahtena vuotena 63 % mukaan.
Vuoden 2021 budjetti oli tehty lähtökohtaisesti jo alijäämäiseksi 89 000 euroa. Siihen käytettiin vuonna 2020 kertynyttä ylijäämää, joka oli edellisenä vuotena 186 981,79 euroa. Tulos
oli odotettua parempi näin ollen n. 60 000 euroa, vaikka hallitus reagoi vuoden 2021 aikana
säännöllisesti siirtyneiden arvokilpailujen johdosta tulleisiin kertymiin jakamalla tukea kehittäviin toimintoihin kentälle. Tästä mainittakoon esimerkkinä keilakoulukonseptien- ja junioritoimintojen kehittämistuet.
Järvilä kävi valtuustolle läpi tuloslaskelman (Liite2) ja taseen (Liite3). Kysymyksiä ei juurikaan esitetty.
Toiminnanjohtaja esitti tilintarkastajien lausunnon, jonka jälkeen tilinpäätös vuodelta 2020
hyväksyttiin yksimielisesti (Liite4).

6. Vastuuvapaus
Liittovaltuusto myönsi yksimielisesti kaikille tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2021
valtuutettu Jorma Lappeteläisen esityksestä.

7. Jäsenliittojen aloitteet
Ei aloitteita.

8. Muut asiat
HBL oli valtuuston syyskokouksessa tehnyt ehdotuksen tulevaan valmistautumista varten,
että tulevaisuudessa lisenssimaksujen korotuksen sijasta otettaisiin kilpailumaksuista esimerkiksi 10 senttiä/sarja tai 1 €/kilpailusuoritus SKL:lle.
Kilpailumaksun osuudesta SKL:lle oli keskusteltu myös talous- ja työvaliokunnassa ennen
hallituksen kokousta. Valiokunnan mielestä kilpailumaksusta otettava osuus olisi epäoikeudenmukainen, koska eniten kilpailuja keilaavat käytännössä rahoittaisivat SKL:n toimintaa
enemmän kuin vähemmän keilaavat. Osuus lisäisi myös työmäärää keilahallien päässä
kassatilitysten ym. muodostuvien toimien myötä, samoin SKL:n päässä. Lisäksi tämä kilpailumaksuosuus aiheuttaisi mahdollisesti paljon negatiivisuutta liiton suuntaan.
Yhdenvertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa on mahdolliset kaikkia koskevat
jäsenmaksukorotukset, joita tähän saakka on varsin maltillisesti jouduttu tekemään.
Hallitus oli tästä samaa mieltä talous- ja työvaliokunnan kanssa ja toi tämän näin nyt valtuuston tiedoksi päätöksenä HBL:n ehdotukseen.
Toiminnanjohtaja Järvilä kertoi valtuustolle tulevasta linjasaneerauksesta, joka koskee talonyhtiötä, jossa SKL:n toimisto sijaitsee. Putki- ja sähköremontti suoritetaan syksyn 2022talven 2023 välisenä aikana. Kustannusarvio on noin 800 euroa/m2. Kustannukset tulevat
koskemaan tämän hetken tiedon mukaan vuotta 2024, jolloin mahdolliset lainanmaksut tulevat osakkaille remontin valmistumisen ja sen jälkeen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Saneerauksen etenemistä seurataan tulevan syksyn aikana ja hallitusta sekä talousja työvaliokuntaa pidetään ajan tasalla projektin aikana.
Järvilä kertoi valtuustolle rekisteriohjelman tilanteesta. 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.
SKL on ryhtynyt toimenpiteisiin ja pyytänyt tarjouksia useilta eri ohjelmistoyrityksiltä. Tilanne on vielä tarjousten osalta kesken. Mikäli kaikki etenee suunnitellusti on uusi ohjelma
ottaa rinnakkaiseen käyttöön kauden 2023-24 vaihteessa.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Hiltunen päätti kokouksen klo 14.33 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 kesäkuun _____ päivänä, 2022

Kaj Kerbs

Janne Kolhonen

