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PUHEENJOHTAJALTA 
 
Tarkasteltaessa kulunutta kilpailukautta yleisesti ei voi nähdä suurta eroa edelliseen toiminnallisena kokonaisuutena. 
Suuria muutoksia tapahtui kausia toisiinsa verrattaessa: mm. SM-kisoja ei ollut ja sarjatoiminnassa ns. kellarikerros 
oheni hieman. Perustoiminnassa Helsinki Ranking oli syksyllä edellisvuotta heikompi suorituksiltaan, mutta kevät 
vastaavasti alle edellisvuoden tason yläpuolella eli juuri päinvastoin kuin toissa kaudella kun siirryttiin 24 osakilpailun 
systeemiin. Pari Cup oli mukana kuten aikaisemmin. Erikoiskisojen kohdalla tilanne palautui lähelle ennakoitua tasoa ja 
budjetissa ollut pelaajamäärä saavutettiin vasta aivan kauden lopussa. Positiivista on tietysti se, että ennakoitua 
enemmän pelaajia kävi kisaamassa.. 
 
Vaikkakin kansainvälisissä kilpailuissa saavutettu menestys ei liity paikallistoimintaamme on onneksemme joka vuosi 
huomioitava hyvin niin henkilökohtaisella tasolla menestyneet kuin joukkueiden jäseninä pärjänneet. On EM- ja MM-
menestystä yleisellä, nuorten, senioreiden sekä juniorien tasolla, EBT finaalipaikkoja, veteraanitason menestyksiä 
myös. Toivottavasti saamme jatkossakin mitaleja oman liittomme pelaajien tuomisina. 
 
Kansainvälisiä kisoja yhdessä SKL:n kanssa sekä myös BBO kaltaisten kisojen kautta järjestämällä luotaneen 
edellytyksiä jatkossakin saavuttaa menestystä. Tulevina kausina on tiedossa ainakin SM-kisoja, ehkäpä myös EM/MM-
kisoja, joten autetaan minkä voimme niissä muissa. 
 
Liigoissa saatiin taas mitaleita, kehtaako toistaa viime vuoden tapaan faasia ”perinteisesti”, Ailecin ja Mercurin 
toimesta. SM-kisoissa menestyivät joukkueina miehissä Ailec, ja naisissa taas GB ja Mercur sekä joukkue- että 
parikisassa. Henkilökohtaisella tasolla Kimmo Lehtosen ja Roosa Lundenin pronssit yleisellä tasolla jäivät mieleen. 
Muillakin tasoilla saavutettiin menestystä tässä niitä tässä erityisemmin erittelemättä (kts. Muu kilpailutoiminta osio). 
 
Järjestöllisesti katsoen olemme edelleen edustettuna kaikilla keskeisillä tasoilla ja aktiivisia valiokunnissa sekä 
paikallisesti vaikutamme ESLU:n ja Helsingin kaupungin seuraparlamentin kaltaisissa elimissä. On huomioitavaa 
kuinka suuri merkitys halleilla ja yhteistyökumppaneillamme on ilmaisten tai melkein ilmaisten kokeilukertojen 
tarjoajana. Tiivis yhteistyö mahdollistaa tämänkin ponnistelun. 
 
Talousvaliokunta kokoontui kerran, piti useampia kokouksia sähköpostitse ja kauden lopun tulos vastasi ennakoitua 
tulosta. Tarkkuus tulokselle ei ole tarkasti suunnitellussa tasossa mutta asia huomattiin jo kauden aikana ja vastatoimiin 
ryhdyttiin mm. korottamalla maksuja kaudelle 2012-2013. Valitettavasti positiivisia yllätyksiä kauden mittaan ei 
suuremmin tapahtunut ja tulos painui odotettua heikommaksi. Kilpailusuoritukset ja siitä tullet tulot olivat jokseenkin 
edellisvuosien tasolla. Sarjapelitoiminta sitä vastoin alitti reilusti edelliset vuodet ja tulos vaatii huomattavia 
korjaustoimenpiteitä jatkossa mm. sarjapalkintojen osalta. 
 
Tapanilassa jatkettiin Talissa ja Tapiolassa jo hyväksi havaittujen juniorivuorojen linjalla. Sky B:ssä ja Myyrmäessä 
kokeiltiin hieman toisenlaisia aktiviteetteja junioreille. Lisää ohjaajia ja valmentajia koulutettiin jo aiemmin 
ansioituneiden lisäksi. Seniori ja yleisen tason tapahtumia olisi edelleen saanut olla enemmän, mutta uusi kausi tuonee 
uudet tuulet. 
 
Valiokuntien työskentely on jatkunut entistä itsenäisempänä hallituksen näkökulmasta katsoen, asiantuntijoiden voimin. 
Keväisen kauden päättävän kokouksemme antia oli myös vaikuttajien nuortuminen edelleen, oikein hyvä tulevaisuuden 
kannalta. Vastapainoksi voinee todeta seniorien ja veteraanien rauhoittamiseksi, että jääräpäitä jäi edelleen 
hallitustyöskentelyyn heidän etujaan turvaamaan vähintäänkin riittävästi. 
 
Nyt tällä päättyneellä kaudella ei hallien lukumäärässä tapahtunut muutoksia, joskin omistuspohjissa tai toimijoissa oli 
muutosta. Yksittäisenä asiana voi nostaa esiin ja todeta että Masalan halli on onnistunut työssään ja halli on noussut 
HBL:n alueen hallien joukossa pienimmästä kolmanneksi suurimmaksi, kun lasketaan liitolle tärkeiden kilpailukäyntien 
määriä. 
 
YLEISTÄ 
 
Helsingin Bowlingliiton 88. toimintakausi oli kopio edellisistä vuosista. Kisatapahtumia oli normaalimäärä omia sekä 
SM-liiga, SKL Ranking, Tali Youth Open ja Senioreiden EBT-kiertue eikä sovi unohtaa 42. kertaa pelattua 
Ballmasteria. Ne eivät kuitenkaan aiheuttaneet paineita HBL:n toimintaan, vaan toimivat oman kisaorganisaationsa 
voimin.  
Toimistolla pyöri alkukauden seurojen talkoovoimin ja loppukauden yhden miehen toimistona. Palkkatuesta emme 
saaneet tälle kaudelle apuvoimia hoitamaan toimiston rutiineja.  Liiton toimisto pystyi kuitenkin työskentelemään lähes 
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täysipainoisesti koko kauden ja pystyttiin pitämään peruspalvelut yllä. Jäsenistön suuntaan töiden hetkittäinen 
ruuhkautuminen näkyi toivottavasti vähän jos ollenkaan. 
Taloudellisesti päättynyt kausi kääntyi lopulta selvästi negatiiviseksi. Tulos oli hieman enemmän pakkasella kuin 
budjetissa oli edellisellä kaudella arvioitu. Rahastosijoitukset ovat palautuneet osittain, mutta niiden tuotto ei kattanut 
jäsen- ja kilpailutoiminnassa koettua notkahdusta. Arvonnousu olisi voinut kääntää tuloksen lähes nollatasoon, mutta 
nyt jäätiin paljon alle. Tulosta heikensi omalta osaltaan myös muutamien kirjausten poisto tuloksesta.  
Jäsenmäärä putosi edelleen hieman edellisestä kaudesta, johon syynä on jatkuva yritysseurojen vähentyminen. 
Viimeisen viiden-kuuden vuoden aikana suuri osa ”firmaseuroista” on lopettanut toimintansa eivätkä pelaajat siirry 
toisiin seuroihin. Toinen syy on ns. 0-sarjalaisten poistuma. Monet pelaajat eivät näe syytä maksaa lisenssiä, jos 
viimeisestä pelitapahtumasta alkaa olla aikaa useampia vuosia. 1800 lisenssipelaajan rajaan on nyt matkaa reippaasti.  
Kilpailuista saatavat perustuotot laskivat kolmen nousuvuoden jälkeen. Nyt palattiin kauden 2007-2008 tasoon eli 
laskua edellisestä oli vajaat 4 prosenttia. Kulujen osalta tulos oli edellisen vuoden tapaan suunnitellulla tasolla. Helsinki 
Ranking palasi normaalille tasolleen eli kasvua edellisvuoteen oli rahtunen. Huomattavaa oli jo toista vuotta jatkunut 
pelaajamäärien kasvu kilpailuissa MA-luokkien osalta.  
1990-luvun loppuun ja 2000-luvun alkuvuosiin vertailtaessa olemme edelleen selkeästi perässä, mutta vuosikymmenen 
pohjalle on jo saatu hyvän matkaa kasvua. Tiukkana ja haastavana tavoitteena pidämme edelleen tämän tai vastaavan 
tason pitämistä yllä. Suomessa ja maailmalla uhkaava lamaannus voi aiheuttaa suuria vaikeuksia tason nousemiseksi 
tulevilla kausilla. Tähän olemme reagoineet keväällä nostamalla niin seura- kuin lisenssimaksuja. Tämän kauden 
kaltaista taloudellista notkahdusta emme kestä useana vuotena perätysten. 
HBL:n talous on kaikesta huolimatta kohtuullisen hyvällä pohjalla ja kestää yhä paremmin em. tappiollisia vuosia ilman 
radikaaleja toimenpiteitä tai suuria leikkauksia. Kilpailullisesti tavoitteemme on ollut realistinen, vaikka hieman 
urheilutoiminnassa tyypillisellä optimismilla ja toiveikkuudella sävytetty. Vararahastoja ja sijoituksia ei ole käytetty 
eikä myyty, koska toiminnallinen tulos saadaan muilla tavoin pysymään 0-tasolla tai hieman sen yli vähintään viiden 
vuoden aikajaksossa tarkasteltuna. Talousvaliokunta seurasi tilannetta koko ajan ja tekee jatkossa tarvittavia 
korjaustoimenpiteitä ja varauksia tuleville kausille. Tilanne on siis hyvä tai ainakin kelvollinen, mutta ei erinomainen ja 
koko ajan on oltava hereillä. Lisenssi- ja jäsenmaksun korotusta tarvitaan varmasti jatkossakin kustannusten noustessa 
ja taloudellisen tilan pitämiseksi kunnossa. 
 
Helsingin edustus SKL:n toimielimissä oli: SKL:n puheenjohtajana jatkoi GB:n Harri Järvinen. SKL:n hallituksessa 
jatkoi Timo Manninen (HKV) ja Daniela Lönnroth (Blooper). Valtuustossa istuivat Kaj Kerbs (Kehrä), Markku 
Pennanen (Boltsi-72) ja Reija Lunden (GB). 
Lisäksi eri SKL:n valiokunnissa istuivat Jukka Ylijoki, Pasi Uotila, Lasse Larne, Eino Styrman, Heidi Pyykkinen ja 
Jaana Puhakka. 
 
Helsingin kaupungin ja Etelä-Suomen Liikunnan Seura Parlamentissa istuu täysjäsenen paikalla Jorma Pailokari. 
 
Myyrmäen halli siirtyi kauden lopussa Vantaan Keilailuliiton alaisuuteen. 
 
 
HALLINTO 
 
 
1. SYYSKOKOUS 

 
Syyskokous pidettiin toimintakertomusvuonna 19.10.2011 Talin keilahallissa.  Kokouksessa oli 
edustettuna 17 jäsenseuraa ja läsnä oli 17 äänivaltaista edustajaa, joilla oli yhteensä 69 ääntä.  
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ove Löfgren ja sihteereiksi Risto Spora. Pöytäkirjantarkistajiksi 
valittiin Markku Pennanen (Boltsi-72) ja Kai Virtanen (GB). Päätettiin, että valitaan ääntenlaskijat 
vasta jos tarvetta ilmenee 
 
Kokouksessa esitettiin liittojohtokunnan laatima toimintakertomus kaudesta 2010-2011 sekä 
tuloslaskelma sekä tase. Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.   

 
2. KEVÄTKOKOUS 
 

Kevätkokous pidettiin 10.5.2012 Talin keilahallissa. 
Kokouksessa oli edustettuna 17 jäsenseuraa ja läsnä oli 17 äänivaltaista edustajaa, joilla oli yhteensä 72 
ääntä 
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Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ove Löfgren ja sihteeriksi Risto Spora.  Pöytäkirjan tarkistajiksi 
valittiin Juhani Mellin ja Paavo Tolonen. Äänten laskijoiksi valittiin Leo Paananen ja Markku 
Pennanen. 

 
Erovuorossa hallituksesta olivat Daniela Lönnroth, Blooper ja Markku Pennanen, Boltsi-72. 
Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Markku Pennanen, Boltsi-72 ja Kaarina Svanström, TIK. 
Heidän lisäkseen ääniä saivat: Rolf Carlsson ja Daniela Lönnroth. 
 
Liiton varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Markku Koskela, KHT ja Riku Kärnä, KHT. 
Varatilintarkastajiksi Pertti Sundqvist, KHT ja Risto Ekholm, KHT.  

 
3. HALLITUS  
 

Hallitus kokoontui kertomusvuonna 6 kertaa sekä kerran syömään ulkona. 
 

hallituksen kokoonpano:   
puheenjohtaja   Timo Manninen  HKV 
varapuheenjohtaja  Toni Palermaa  Patteri   
jäsen   Olli Kovanen   Tornados 
jäsen   Markku Pennanen Boltsi-72   
jäsen   Heidi Pyykkinen Mercur  
jäsen   Daniela Lönnroth  Blooper  
jäsen   Kaj Kerbs  Kehrä 
sihteeri  Risto Spora  OB 

 
4. LIITON TOIMIHENKILÖT JA VALIOKUNNAT 
 

Toiminnanjohtajana toimi Risto Spora.  
Tulospalvelusta, rankingista ja sarjojen ylläpidosta vastasi liiton toimisto 
Kirjanpidosta vastasi Leena Vuoroksa tilitoimisto Rantalainen International Oy:n Hämeenlinnan 
toimistossa. 
 
Valiokuntien puheenjohtajina toimivat: Timo Manninen talousvaliokunnassa, Lars Grandell 
kilpailuvaliokunnassa ja Markku Saarikangas koulutusvaliokunnassa. 
Valiokuntien kokoonpanot ovat liitteenä. 

 
 
5. LIITON TILINTARKASTAJAT  

 
Liiton tilintarkastajina ovat toimineet Markku Koskela KHT ja Riku Kärnä KHT.   

 
6. LIITON NIMENKIRJOITTAJAT  
 

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan 
kanssa sekä se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää määräyksessä tarkemmin mainitulla 
tavalla. 

 
7. KILPAILUTOIMINTA 
    TA  TP  
   Tuotot 115480,80 Tuotot 107666,80 
   Kulut -67341,80 Kulut -68780,27 
 

Kilpailutoiminnassa on keskeisiä tavoitteita ja painopistealueita ovat sarjatoiminnan pitäminen 
suunnilleen nykyisellä tasolla ja kilpailijamäärien pitkän aikavälin laskun pysäyttäminen. Tuotot 
alittivat budjetoidun noin seitsemällä prosentilla, josta suurimman osan selittää sarjakilpailujen tuoton 
alittuminen selvästi. Budjetissa lähtötasona on neljän vuoden takainen kilpailijamäärä. 



 6

Helsinki Ranking oli syksyllä selkeästi edellisvuotta aktiivisempi, mutta kevät vastaavasti edellistä 
kevättä hiljaisempi rankingkisoissa. Tarkoitus on monipuolistaa po. kisoja kaikilla mahdollisilla 
tavoilla. Erityisesti painotamme niin palkintojen mielekkyyttä kuin oivaltavia kisa- ja pelitapoja. 
Rankingkiertue on taloudellinen panostus jokaiselle siinä menestystä haluavalle, joten jokaisen kisan 
yläpään palkinnoissa pitää olla mahdollisuus pieneen voittoon. Taloudellista kannattavuutta ei varmasti 
saavuteta. 
HBL:n erilaisia kisoja pyritään jakamaan tasapuolisesti kaikille halleille. Taloudellisesti ja pelkkiä 
pelaajamääriä tavoiteltaessa kisoja pidettäisiin vain Talissa ja Tapiolassa. Hajautusta tehtiin siis myös 
tällä kaudella. Helsinki Ranking, Helsinki Ranking PariCup ja HBL:n mestaruuskisat pelataan useassa 
eri hallissa ja ne pyritään jakamaan eri kisojen kesken. 
  
Sääntöjen osalta ei tehty merkittäviä muutoksia. Kilpailumääräyksien osalta tehtiin tavanmukaisia 
lisäyksiä, tarkennuksia ja oikaistiin havaittuja eroavaisuuksia käytännön ja SKL:n sääntöjen suhteen.  
 
Sarjatoiminnassa oli mukana 266 miesjoukkuetta (275/2010-11) ja 20 naisjoukkuetta (22/2010-11). 
Nuorten sarjoissa, joka pelattiin uudella formaatilla, oli mukana 14 joukkuetta (9/2010-12), joista 9 
pelasi kauden kaikki 4 kierrosta. Yhteensä liiton sarjatoimintaan osallistui 302 joukkuetta (313/2010-
11).  
 
Kilpailutoiminnan lisenssejä lunastettiin 1.615 kpl (1.718), joista nuorten osuus oli 94 kpl (89). 
Veteraanien osuus on edelleen nousussa ja seniorien pienoisessa laskussa. 
 
Seurasiirtoja tehtiin 48 kpl 
 
Liiton kilpailutoimintaa johti kilpailuvaliokunta puheenjohtajanaan Lars Grandell, muina jäseninä 
olivat Olli Hossi (vpj), Asko Aravirta, Kai Virtanen, Petri Hyvönen, Nina Kovanen ja Rauli Askolin. 
Mestaruussarjaa johti Ove Löfgren apunaan HIFK:n jäsenistö. 
Valtakunnansarjoissa turnausjohtajina toimivat Liisa Saanikari, Ismo Koso, Janne Oinonen, Ove 
Löfgren, Leena Koivunen, Raija Laakkonen, Eino Styrman ja Munsons BC oman kierroksensa osalta. 
Ottelupöytäkirjat Talista saatiin välittömästi sarjojen päätyttyä Kari Virtasen pikakuriiripalveluna. 
 
Kesällä Senioreiden EM-kisoissa Ruotsin Norrköpingissä saatiin muutama mitalisti jo ennestään 
pitkään listaan palkintopallille nousseita:  
Single LA Hopea Jokiniemi Leena 
Double LA Hopea Jokiniemi Leena, Ruotsalainen Marjatta Pronssi Pennanen Tarja, Tammisto Eija 
Double LB Hopea Uotila Hannele, Loimaranta-Bertin, Leena 
Ladies trio Hopea Nurmi Seija, Vainikka Tytti, Lehtimäki Tuula 
Men Trio Pronssi Estola Kalevi, Stjernberg Kurt, Ojanen Timo 
 

8. TULOSPALVELU 
 

Tulospalvelukeskus toimi liiton Lassilan toimistossa. 
 
Tilastointia tehtiin jo vuosia käytössä olleella ohjelmalla, jota käytettiin niin yksittäisten tulosten kuin 
sarjatilanteiden tallennuksessa ja julkaisemisen apuna.  
Tulokset julkaistiin liiton internetsivuilla niin sarjojen kuin erikoiskilpailuiden osalta. Liiton 
nettisivuilla aktiivisen kilpailukauden aikana käy edelleen alkuviikosta 400-600 päivittäistä vierailijaa. 
Loppuviikosta käyntien määrä päivää kohden laskee 150-250 välille. Luvut eivät ole oleellisesti 
muuttuneet edellisestä vuodesta 
 
Tulospalvelua ei ole enää ollut paikallisissa lehdissä kuin satunnaisesti. Lehdet ovat supistaneet 
tulospörssejään ja keilailutulokset ovat supistusten myötä pudonneet lähes kokonaan pois. 
 
Kilpailukauden tulokset ovat toimintakertomuksen liitteenä. 
 

 
9. VIESTINTÄ 
    TA  TP  
   Kulut -3050,00 Kulut -3104,40 
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Nettisivujen käyttö on pysynyt ennallaan viimeiset pari vuotta. Tärkeä osa jäsenistöä haluaa tiedon 
kirjeitse tai muutoin paperisena toimitettuna, ja sen takia tiedotteita myös postitetaan. Lähes kaikki 
päivittäinen yhteydenpito toimistolle tehdään sähköpostitse. Puhelimitse ollaan yhteydessä nykyisin 
harvakseltaan eikä postitse tai faksilla pidetä juurikaan yhteyttä. Kaikki seurat yhtä lukuun ottamatta 
tavoitetaan nykyään sähköpostitse, osa useamman kuin yhden osoitteen kautta. 
 

10. MUU KILPAILUTOIMINTA 

Liittomyllyt pelattiin perinteiseen tapaan loka-marraskuussa. Naiset olivat jälleen mitaleilla, nyt 
hopealla Oululle hävinneinä ennen Keravaa. Veteraanit olivat pronssilla Turun ja Hämeenlinnan 
jälkeen., nuoret jäivät finaalien ulkopuolelle sijalle 9. ja miesten oli tyytyminen sijaan 12.  
Liitto-otteluita pelattiin veteraanien osalta seuraavasti: 
Lohja-Hki 339 pisteen voitto 
Lahti-Hki 38 pisteen tappio 
Turku-Hki 237 pisteen tappio 
Hki-Pori-Tampere kakkossija Tampereen voittaessa 504 pisteellä 
Hki-Turku-Tukholma Turku voitti, Helsinki kolmas 
Naiset pelasivat Tapiolassa Hämettä vastaan voittaen 253 pisteellä 
Kolmikaupunki ottelu Tampereella Turkua ja Tamperetta vastaan toi ykkössijan. 
Tukholma-Helsinki päättyi pistein 77-47 
 
SM-kisoissa HBL-pelaajat saivat useita henkilökohtaisia mitaleita puheenjohtajan osiossa mainittujen 
lisäksi. Hannele Uotila (Ailec) uusi mestaruuden veteraaneissa ja sai hyvää taustatukea Mercurin 
Marjatta Ruotsalaiselta (hopea). Sanna Pasanen (GB) kruunattiin jälleen juniorityttöjen mestariksi ja 
Roosa Lunden (GB) oli taas hopealla. Tatu Lehtonen oli poikien juniorikisassa Suomen ykkönen.  
Senioreiden SM-kisat onnistuvat mainiosti HBL:n pelaajilta. Mercurin Leena Jokiniemi voitti naisten 
kisan ennen Hannele Uotilaa, Jouko Kuossari toi pronssia miesten kisasta, Tornados voitti miesten 
parikisan ennen GB:tä ja Mercur otti kirkkaimmat mitalit naisten parikisassa. 
 
 

11. YHTEISTYÖ MUIDEN LIITTOJEN KANSSA 
 

Keväällä aloitettiin ns. suurten liittojen Tampereen, Turun ja Lahden päätoimisten henkilöiden 
keskustelut. Tarkoitus on kerran vuodessa käydä päivittäisten asioiden tiimoilta palaveria ja pohtia 
menetelmiä ongelmien ratkomiseksi. 

 
 
12. KOULUTUSTOIMINTA 
    TA  TP  
   Kulut -9000,00 Kulut -7605,06 
 

Koulutusvaliokunnan toiminnan painopiste oli edellisvuosien tapaan nuorisokeilailussa. Kauden aikana 
kävi HBL:n kaverikeilailutunneilla Talissa lajiin tutustumassa runsaslukuinen joukko nuoria keilaajia ja 
saadut kokemukset olivat hyviä. Kilpailutoiminta jatkui samoilla rintamilla kuin ennenkin. 
 
Tapiolassa jatkettiin tyttöjen ja poikien keilailtoja maanantaisin. Kolme vuotta sitten perustettu tytöille 
perustettu keilaseura jatkoi toimintaansa ja laajensi toimintaansa sekä jäsenkuntaansa muutamalla 
pelaajalla. Tähän toimintaan ei saatu tänä vuonna yhteisötukea. 
Juniorikerhot toimivat myös Tapanilassa ja Sky Bowlissa. Myyrmäessä oli omaa leikkimielistä 
kilpatoimintaa nuorille pelaajille. 

 
Ohjaajakurssilla oli 9 osallistujaa 
Valmentajapuolella saatiin yksi uusi SKL:n Kilpavalmentaja- että perusvalmentajakurssin suorittanut 
henkilö mukaan toimintaan. 
 

 
13. TALOUS 
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Liiton kauden 2011-2012 toiminnan kokonaistuotto oli  223700,23  euroa ja tilinpäätöksen alijäämä 
10687,65  euroa. 
Toiminnallinen tulos ennen poistoja ja arvonalennuksia oli alijäämäinen 10447,32 euroa. 
Poistoja tehtiin kalustosta ja ATK-ohjelmista täysimääräisenä, yhteensä 240,33 euroa.  

  
Oman varainhankinnan määrä bruttoarvoltaan 87355,00 euroa ja nettoarvoltaan 40788,50 euroa, 
edelliseen vuoteen vähennystä 2382,60 euroa.  

 
Tuloksen tappiosta n. 5400 euroa kertyi sarjatoiminnan erosta budjetoituun. Vaikka joukkueita oli vain 
muutaman vähemmän kuin edellisellä kaudella, niin kierroksia pelattiin 22 kpl vähemmän. Tappio 
kierrokselta on pienimmillään 100 euroa ja suurimmillaan 225. Lisäksi miesten mestaruussarjasta ja I 
divisioonasta tuli tappiota 2500 euroa ennakoitua enemmän. 
Lisenssimäärä oli 103 vähemmän kuin budjetoidussa ja tästä kertyy n. 2500 euroa miinusta. 

 
14. TILINTARKASTUSKERTOMUS 

sivulla 9 
 
15. OSAKKUUDET JA JÄSENYYDET 
 

Bowling Oy 65944 osaketta 
Tapiolan Keilahalli Oy 220 osaketta 
As.Oy Leiviskätie 2 ja Lassi-Parkki Oy 
Elisa Oyj 
Sampo Oyj 
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 

 
 
16. HUOMIONOSOITUKSET 

Hallituksen jäsen Kaj Kerbs täytti 60 vuotta 
 
17. ANSIOMERKIT JA MUUT PALKITUT 2011-2012 
 
Hyvä Keila Seura- palkinto: Grankulla Bowlare 
 
Kulta 

Ei jaettu 
 
Hopea 

731 Veikko M Vuorinen Tornados 
732 Jouko Mattila Tornados 

 
Suurmestarit 

248 Pasi Laito   Munsons BC 
 


