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PUHEENJOHTAJALTA 
 
Tarkasteltaessa kulunutta kilpailukautta edellistä kautta ei voi toiminnalliselta kokonaisuuskannalta katsottuna erottaa 
päättyneestä edellisistä kausista muutoin kuin kauden lopun eli toukokuun osalta. 90-vuotisjuhlien ja –kisan ja Talissa 
pelatut miesten SM-kisat olivat oikeastaan ainoat merkittävät poikkeukset edelliseen kauteen nähden. Muuten 
muutoksia ei juurikaan tapahtunut kausia toisiinsa verrattaessa, ehkä ainoa merkittävämpi muutos oli sarjatoiminnassa 
naisten joukkueiden väheneminen hieman. Perustoiminnassa Helsinki Ranking oli jo syksy edellisvuotta parempi 
suorituksiltaan kun se edellisenä oli ollut se hiljaisempi osa Rankingia. Kevät oli edellisvuoden tapaan tason 
yläpuolella. Pari Cup oli mukana kuten aikaisemmin. Erikoiskisojen kohdalla tilanne parani osallistujamäärien puolesta, 
mutta sarjamäärien pudotessa ennakoitua tasoa alemmaksi eikä budjetissa ollut pelaajamäärä toteutunut. 4 sarjan kisat 
yleistyivät edellisvuodesta mikä selittää tuon budjetista jäämisen. Toinen hieman ehkä yllättänytkin tekijä oli kevään 
SM-kisat Talissa. Pelaajat eivät siirtyneet odotetusti pelaamaan muihin halleihin vaan jättivät toukokuussa 
kisapelaamisen suurelta osin väliin. 
 
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 ehkä jopa useammin 
kuin nykyään. Jatkossa tavoitteena on SM-kisa noin joka toinen kausi. 
 
Liigoissa saatiin taas mitaleita ja hieman ”perinteestä” poiketen Tornados toi miesten sarjan pronssia. 
Henkilökohtaisella tasolla Olli Hossin seniorimestaruus on hieno suoritus ja hänelle tästä isot onnittelut. Ja tulevaisuus 
lienee taattu Saku Konttilan voitettua nuorissa SM-kultaa. Kolmas mestaruus, joka pitää nostaa esille, on veteraanien 
pitkäaikaisen vetäjän Lasse Larneen parimestaruus Lars Lindroosin kanssa. Muilla 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. Kevään aikana viriteltiin yhteistyötä Helsingin 
liikuntaviraston kanssa. 
 
Talousvaliokunta kokoontui kerran, piti useampia kokouksia sähköpostitse ja kauden lopun tulos vastasi ennakoitua 
tulosta, jos tehtyjä luottotappiota ei lasketa mukaan. Tarkkuus tulokselle ei ole tarkasti suunnitellussa tasossa mutta asia 
huomattiin jo kauden aikana ja vastatoimiin ryhdyttiin pitämällä kiinni sovitusta maksujen korotuksesta kausittain. 
Valitettavasti positiivisia yllätyksiä kauden mittaan ei suuremmin tapahtunut ja tulos painui tappiolliseksi. 
Kilpailusuoritukset ja niistä tullet tulot olivat jokseenkin edellisvuosien tasolla tai jopa ylittivät ne. Sarjapelitoiminta sitä 
vastoin alitti hieman edelliset vuodet ja tulos vaatinee jonkinlaisia korjaustoimenpiteitä jatkossa. Ainakin jotkut 
mestaruuskisojen palkinnot vaativat tarkennuksia. 
 
Tapanilassa ja Tapiolassa jatkettiin jo hyväksi havaittujen juniorivuorojen linjalla. 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 nuorten vaikuttajien pysyminen enemmistönä edelleen, oikein 
hyvä tulevaisuuden kannalta. Vastapainoksi pitää todeta seniorien ja veteraanien rauhoittamiseksi, että tuttuja ja 
turvallisia 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 pysynyt 
HBL:n alueen hallien joukossa kolmanneksi suurimpana, kun lasketaan liitolle tärkeiden kilpailukäyntien määriä. 
Pelisuoritusten määrä lähentelee jo Tapiolan määriä. 
 
YLEISTÄ 
 
Helsingin Bowlingliiton 90. toimintakausi oli pitkälti kopio edellisistä vuosista Talin ja Bowling Oy:n hoitamaa miesten 
SM-kisaa ja omaa 90-vuotiskisaa ja pientä juhlaa lukuun ottamatta. Kisatapahtumia oli normaalimäärä omia sekä SM-
liiga, SKL Ranking ja Tali Youth Open eikä sovi unohtaa 44. kertaa pelattua Ballmasteria. Ne eivät kuitenkaan 
aiheuttaneet paineita HBL:n toimintaan, vaan toimivat oman kisaorganisaationsa voimin.  
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Toimistolla pyöri koko kauden yhden miehen toimistona. Palkkatuesta emme edes hakeneet tälle kaudelle apuvoimia 
toimiston rutiineja hoitamaan.  Liiton toimisto pystyi kuitenkin työskentelemään kokolailla täysipainoisesti läpi kauden 
ja ainakin peruspalvelut pystyttiin pitämään yllä. Jäsenistön suuntaan töiden hetkittäinen ruuhkautuminen näkyy 
toivottavasti vähän jos ollenkaan. 
Taloudellisesti päättynyt kausi kääntyi lopulta selkeästi pakkaselle. Tulos jäi hieman siitä budjetista mitä oli edellisellä 
kaudella arvioitu. Erityisesti lisenssi- ja jäsenmaksujen toinen pudotuskausi vaikuttaa jo talouteen. Rahastosijoitukset 
olivat kauden vaihtuessa hieman alentuneet edellisestä mutta ei niin merkittävästi että niillä voitaisiin tilikauden tappio 
selittää. Tulosta on heikentänyt omalta osaltaan myös muutamien isojen kirjausten poisto ja edelliseltä kaudelta 
siirtyneet sarjapalkintorahat. Tulosta paransi vastaavasti Tapiolan keilahallista tulleet osingot. Ilman Sky Bowlingista 
tulleiden tappioiden kirjausta kauden tulos olisi ollut suunnilleen nollassa.  
Jäsenmäärä putosi huolestuttavasti vielä edellisestäkin kaudesta, ja perussyy on jatkuva yritysseurojen vähentyminen. 
Viimeisen vajaan vuosikymmenen aikana suuri osa ”firmaseuroista” on lopettanut toimintansa eivätkä pelaajat halua 
siirtyä omista ympyröistään toisiin seuroihin.  
Toinen erityisen merkittävä tekijä on jäsenistön ikääntyminen. Pelaajakunta HBL:n seuroissa ei ole nuorentunut ja 
jäsenistö on sama kuin 10 vuotta sitten. Luonnollinen poistuma verottaa erityisesti meidän alueellamme.  
Kolmas suuri vaikutus on ns. 0-sarjalaisten poistumalla. Monet pelaajat eivät näe syytä maksaa lisenssiä, jos viimeisestä 
pelitapahtumasta alkaa olla aikaa useampia vuosia. Tavoitteena olevaan 1800 lisenssipelaajan rajaan on nyt matkaa 
reippaasti.  
Keväällä valmistelimme tuleville kausille erilaisia nuorisoprojekteja, joissa HBL on mukana tai taustatukena. Kun 
halleissa käy tarpeeksi nuorta väkeä, niin heistä osa varmasti liittyy seuroihin. Tuloksia saataneen nähtäville kauden 
2014-2015 lopulla. 
Kauden aikana tehtiin myös keilailun taustaprojektia, jolla on tarkoitus löytää uusia näkökulmia lajimme 
harrastamiseen. Projektin loppupäätelmät saadaan vasta syksyllä 2014 käyttöön. 
Kilpailuista saatavat perustuotot laskivat hieman edellisen vuoden tasosta. Kilpailijamäärät kuitenkin nousivat, mikä 
selittyy 4 sarjan kisojen lisääntymisellä kauden aikana. Kulujen osalta tulos oli edellisen vuoden tapaan suunnitellulla 
tasolla. Helsinki Ranking palasi jo edellisellä kaudella normaalille tasolleen ja pysyi vakaana tämän kauden. Syksyllä 
kävijöitä oli 12 enemmän kuin edellisenä syksynä ja keväällä pelaajia oli 71 enemmän. Huomattavaa oli, että kolmatta 
kautta jatkunut pelaajamäärien kasvu MA-luokkien osalta pysähtyi keväällä. MA-pelaajat kävivät laiskasti kisoissa 
kauden lopussa mutta B-luokkalaiset paikkasivat tuon notkahduksen lisäämällä kisoissa käyntiään liki kymmenyksellä. 
CD-luokkalaisten aktiivisuus lisääntyi sekin aavistuksen keväällä, oltuaan hieman alamaissa syksyllä. 
1990-luvun loppuun ja 2000-luvun kohtalaisiin alkuvuosiin vertailtaessa olemme edelleen toki selkeästi perässä, mutta 
vuosikymmenen pohjakosketuksesta on noustu usean vuoden ajan ylöspäin, kuten jo viime vuoden kertomuksessa 
todettiin. Tiukkana ja haastavana tavoitteena pidämme suunnan tai vastaavan tason pitämistä yllä. Jäsenmäärän nousua 
tai kilpailusuoritusten lisäämistä toivomme, mutta emme pyri siihen itseisarvona ennen kuin nykyinenkin taso on saatu 
vakiinnutettua. Suomessa ja maailmalla päällä oleva yhä syvenevä lamaannus voi aiheuttaa suuria vaikeuksia ja 
haasteita tason nousemiseksi tulevilla kausilla. Vaikuttavana tekijänä on myös yleinen trendi keilailun suosiossa. 
Viimeisen vuosikymmenen aikana trendimittarit näyttäävt keilailulle 20 prosentin alamäkeä. Tähän kaikkeen olemme 
reagoineet panostamalla tulevaisuuden keilaajiin ja keväällä nostamalla niin seura- kuin lisenssimaksuja 
perusrahoituksen takaamiseksi. Taloudellisesti pyrimme pitkällä 5-10 vuoden aikavälillä ainakin nollatulokseen. 
HBL:n talous ja tase ovat pienistä vaikeuksista huolimatta kohtuullisen hyvällä pohjalla ja kestää näitä tappiollisia 
vuosia ilman suuria korjaustoimenpiteitä tai -leikkauksia. Kilpailullisesti tavoitteemme on ollut realistinen, vaikka 
hieman kaikessa urheilu- ja kilpailutoiminnassa tyypillisellä optimismilla ja toiveikkuudella sävytetty. Vararahastoja ja 
sijoituksia ei ole käytetty eikä myyty, koska toiminnallinen tulos saadaan vielä muilla tavoin pysymään suunnilleen 0-
tasolla tai jopa hieman sen yli kun tarkastellaan pitkiä aikajaksoja. Talousvaliokunta seurasi tilannetta koko ajan ja tekee 
jatkossa tarvittavia toimenpiteitä ja varauksia tuleville kausille. Tilanne on hyväksyttävä, mutta ei millään mittarilla 
luettuna 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 Heidi Pyykkinen (Mercur). Valtuustossa istuivat Kaj Kerbs (Kehrä), Markku 
Pennanen (Boltsi-72) ja Reija Lunden (GB). 
Lisäksi eri SKL:n valiokunnissa istuivat Jukka Ylijoki, Pasi Uotila, Eino Styrman, Heidi Pyykkinen ja Jaana Puhakka. 
 
Helsingin kaupungin ja Etelä-Suomen Liikunnan Seura Parlamentissa istuu täysjäsenen paikalla Jorma Pailokari. 
 
HALLINTO 
 
1. SYYSKOKOUS 
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Syyskokous pidettiin toimintakertomusvuonna 29.10.2013 Talin keilahallissa.  Kokouksessa oli 
edustettuna 13 jäsenseuraa ja läsnä oli 13 äänivaltaista edustajaa, joilla oli yhteensä 49 ääntä.  
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kai Virtanen ja sihteereiksi Risto Spora. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Juhani Mellin (JP) ja Carl-Gustav Fagerholm (HIFK). 
Päätettiin valita ääntenlaskijat tarvittaessa 
 
Kokouksessa esitettiin hallituksen laatima toimintakertomus kaudesta 2012-2013 sekä tuloslaskelma 
sekä tase. Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.   

 
2. KEVÄTKOKOUS 
 

Kevätkokous pidettiin 22.5.2014 Talin keilahallissa. 
Kokouksessa oli edustettuna kokousta seuranneen 90-vuotiskisan takia 17 jäsenseuraa ja läsnä oli 19 
äänivaltaista edustajaa, joilla oli yhteensä 60 ääntä 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kai Virtanen ja sihteeriksi Risto Spora.  Juhani Mellin (JP) ja 
Nils-Olof Reihe (HIFK). Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi 
 
Kaj Kerbs valittiin liiton puheenjohtajaksi. Hänen toimikautensa on 1.7.2014-30.6.2016 
Erovuorossa olivat Timo Manninen ja Olli Kovanen. 
Heistä Timo Manninen (HKV) valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle. 
Kovanen ei asettunut ehdolle. Hänen tilalleen valittiin Janne Kolhonen (Jyrä).  
Valinnat olivat yksimielisiä. 
 
Liiton varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Markku Koskela, KHT ja Riku Kärnä, KHT. 
Varatilintarkastajiksi Pertti Sundqvist, KHT ja Risto Ekholm, KHT.  

 
3. HALLITUS  
 

Hallitus kokoontui kertomusvuonna 5 kertaa toimistolla sekä kävi kerran syömässä ulkona. 
 

hallituksen kokoonpano:   
puheenjohtaja   Kaj Kerbs  Kehrä 
varapuheenjohtaja  Markku Pennanen Boltsi-72  
  
jäsen   Olli Kovanen   Tornados 
jäsen   Sami Heinilä  GB  
jäsen   Heidi Pyykkinen Mercur  
jäsen   Kaarina Svanström  TIK  
jäsen   Timo Manninen  HKV  
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: Kaj Kerbs talousvaliokunnassa, Lars Grandell 
kilpailuvaliokunnassa ja Jari Stenroos koulutusvaliokunnassa. 
Valiokuntien kokoonpanot ovat liitteenä. 

 
 
5. LIITON TILINTARKASTAJAT  

 
Liiton tilintarkastajina ovat toimineet Markku Koskela KHT ja Riku Kärnä KHT.   
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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 118.105,60 Tuotot 104.681,00 
   Kulut -68.288,00 Kulut -70.511,18 
 

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. 
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. Jos ajateltaisiin vain 
taloudellisesti ja pelkkiä pelaajamääriä tavoiteltaessa kisat pidettäisiin vain Talissa ja Tapiolassa. 
Hajautusta tehtiin myös tällä kaudella. Helsinki Ranking, Helsinki Ranking PariCup ja HBL:n 
mestaruuskisat pelattiin ja 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 238 miesjoukkuetta (236/2012-13) ja 20 naisjoukkuetta (26/2012-13). 
Juniorisarjassa, joka pelattiin uudella formaatilla, oli mukana 5 joukkuetta (14/2012-13), joista 3 pelasi 
kauden kaikki 4 kierrosta. Yhteensä liiton sarjatoimintaan osallistui 263 joukkuetta (276/2012-13).  
 
Kilpailutoiminnan lisenssejä lunastettiin 1.356 kpl (1.498), joista nuorten osuus oli 92 kpl (95). 
Veteraanien osuus on edelleen nousussa (n. 50%)  ja seniorien pienoisessa laskussa. 
 
Seurasiirtoja tehtiin 42 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 Talissa oli tietenkin runsas kotimainen osaan otto ja kisoista saatiin 
muutama mitalisti jo ennestään pitkään listaan palkintopallille nousseita:  
Kultaa saivat Teemu Raatikainen A:ssa ja Rauli Raita C:ssä.  
Peter Strömberg pronssia A:ssa 
Bo Rosenqvist ja Kai Sällström paripronssia C:ssä. Suomen trio Asko Aravirta, Rauli Raita ja Jukka 
Hooli sijoittui myös pronssille 
Masters-finaalissa Peter Strömberg otti hopeaa A:ssa ja Rauli Raita C:ssä. 
Pirkko Halden ja Leena Vanhatalo ottivat naisten B-hopeaa. Marja-Leena Korko ja Inkeri Määttä 
voittivat kultaa naisten C:ssä 
Mastersissa Paula Eriksson oli C:ssä pronssilla 
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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 kauden alussa uusituilla internetsivuilla niin sarjojen kuin erikoiskilpailuiden 
osalta. Liiton nettisivuilla aktiivisen kilpailukauden aikana käy alkuviikosta vajaat 800 päivittäistä 
vierailijaa. Loppuviikosta käyntien määrä päivää kohden laskee n. 200 kävijään. Luvut ovat hieman 
nousseet 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 -3000,00 Kulut -1.880,40 

Nettisivujen käyttö on pysynyt ennallaan viimeiset vuodet. 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 pidetä juurikaan yhteyttä. Faksi on olemassa virtuaalisena niitä harvoja yhteydenottoja 
varten, joita sitä kautta vielä tulee. Kaikki seurat kuutta – ed. kaudella yhdeksän – lukuun ottamatta 
tavoitetaan nykyään sähköpostitse, osa useamman kuin yhden osoitteen kautta. 
 

10. MUU KILPAILUTOIMINTA 

Liittomyllyt pelattiin perinteiseen tapaan loka-marraskuussa. Naiset jäivät finaalien ulkopuolelle. 
Veteraanit voittivat oman myllynsä, nuoret olivat hienosti pronssilla Joensuun ja Mikkeli jälkeen ja 
miesten oli tyytyminen sijaan 4.  
Liitto-otteluita pelattiin veteraanien osalta seuraavasti: 
Lohja-Hki 691 pisteen tappio 
Hki-Lahti 1223 pisteen voitto 
Hki-Turku 296 pisteen voitto 
Hki-Pori-Tampere voitto 67 pisteellä ennen Tamperetta 
Naisten perinteinen ottelu Hämettä vastaan loppui hämäläisten luovuttua kisasta. 
Kolmikaupunki ottelu Talissa Turkua ja Tamperetta vastaan toi ykkössijan. 
 
SM-kisoissa HBL-pelaajat saivat useita henkilökohtaisia mitaleita: PasiUotilaoli hopealla Talissa ja 
Reija Lunden Vierumäellä. Lasse Larne ja Lars Lindroos ottivat veteraaneissa parimestaruuden ja 
joukkuekisassa lisukkeeksi tuli HK:lle hopeaa. Pareista tuli myös miesten kisassa hopeaa Kimmo ja 
Tatu Lehtoselle. 
Saku Konttila voitti nuorten SM-kultaa ja Elice Piksilälle tuli ikäkausimestaruus. 
Seniorikisassa Olli Hossi nappasi mestaruuden. 
 

11. YHTEISTYÖ MUIDEN LIITTOJEN KANSSA 
 

Keväällä 2011 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. 
Tapaamisia oli yksi Tampereella. 

12. KOULUTUSTOIMINTA 
    TA  TP  
   Kulut -9000,00 Kulut -4283,90 
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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. Neljä vuotta sitten perustettu tytöille 
perustettu keilaseura jatkoi toimintaansa ja laajensi toimintaansa sekä jäsenkuntaansa muutamalla 
pelaajalla. Tähän toimintaan ei saatu tänä vuonna yhteisötukea. 
Juniorikerho toimi myös Tapanilassa 

 
Ohjaajakurssia ei toimintakauden aikana pidetty. 
Valmentajapuolella alueellamme toimii muutamia SKL:n Kilpavalmentaja- että perusvalmentajakurssin 
suorittaneita henkilöitä enemmän kuin edellisenä kautena. 

 
13. TALOUS 
 

Liiton kauden 2013-2014 toiminnan kokonaistuotto oli  203044,07  euroa ja tilinpäätöksen alijäämä -
6.457,71  euroa. 
Toiminnallinen tulos ennen poistoja ja arvonalennuksia oli alijäämäinen -6084,78 euroa. 
Poistoja tehtiin kalustosta ja ATK-ohjelmista täysimääräisenä, yhteensä 135,19 euroa.  

  
Oman varainhankinnan määrä bruttoarvoltaan 88278,00 euroa ja nettoarvoltaan 43.527,90 euroa, 
edelliseen vuoteen lisäystä reilut 2300,00 euroa.  

 
Tuloksessa suurin vaikuttava tekijä on jo toisen kauden peräkkäin lisenssimaksuissa ero budjetoituun. 
Lisenssi- ja jäsenmaksujen korotus piti tulot kuitenkin edellisvuotta korkeampina, mutta puuttuva 
rahoitus lisenssimaksujen kautta alkaa vaivata liiton toimintaa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
pelaajamäärä on pudonnut n. 100 lisenssillä/vuosi eikä alamäen päätä ole vielä nähty. 

 
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 450 osaketta 
Sampo Oyj 240 osaketta 
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 

 
16. HUOMIONOSOITUKSET 

ei ollut 
 
17. ANSIOMERKIT JA MUUT PALKITUT 2013-2014 
 
Hyvä Keila Seura- palkinto: Old Boys Klubi 
 
Kulta 
235 Matti Eerikäinen SV 
236 Vesa Heikkilä  SV  
237 Ari Lötjönen  SV  
238 Kari Carlberg  OB  
239 Erkki Heikkinen MaKe 
240 Erkki Holmsten  Radio 
Hopea 
736 Kai Raittila  MaKe 
Suurmestarit 
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249 Tommi Laine HK  


