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PUHEENJOHTAJALTA 

Kulunut kausi oli monelta osin vakaa ja edellisten kaltainen. Joitakin aallonharjoja oli siellä täällä mutta 

muuten toiminta oli aika tyyntä ja rutiininomaista. Muutama kohokohta on kuitenkin hyvä tuoda esillä 

mitkä molemmat nuorisopuolelta. Kummassakaan hankkeessa HBL ei ollut varsinaisessa toimijan roolissa 

vaan merkittävänä taustavaikuttajana.  GB/Boltsin Let’s Bowl toiminta alkoi pyöriä Talissa ja Tapiolassa 

laajeten myöhemmin myös Selloon. Reija Lunden joukkoineen on tehnyt projektissa loistavaa työtä ja HBL 

tukee toimintaa taloudellisesti mielellään. Samojen toimijoiden vastuulla on myös Helsingin 

Liikuntaviraston Easy Sport ja NYT-hankkeen ryhmien pyöritys. Kun vielä kesällä Let’s Bowlin ja Talin 

keilahallin järjestämä Bowling Mover oli onnistunut kokonaisuus, niin kautta väritti usean eri toimijan 

voimakas panostus tulevaisuuteen. Saavutetaanko tuolla panostuksella jotain näkyvää tulosta, niin se 

nähdään toivottavasti lähivuosina. 

Kilpailutoiminnassa sarjapelit olivat pienillä muutoksilla yksi toimintamme kivijaloista. Naisten pieni osuus 

sarjapelaamisessakin on huolestuttanut jo useana vuotena eikä kulunut kausi ollut tässä suhteessa mikään 

poikkeus. Positiivista on, ettei joukkuemäärä enää laskenut. 

Kilpailutoiminnan peruspilarit toteutuivat suunnitellusti. Pudotusta tuli valtakunnansarjojen määrässä, mikä 

ei ole liitolle taloudellisesti suuri asia, mutta näkyy sekä hallien että seurojen tuloissa. Seurat ovat saaneet 

pelaajia joukkueisiinsa paremmin, koska haamupelaajia ei kauden aikana ole jouduttu sarjapeleissä 

käyttämään edes HBL:n budjetoitua määrää. 

Muuten muutoksia ei juurikaan tapahtunut vertailussa edellisiin kausiin. Perustoiminnassa Helsinki Ranking 

syksy oli jo edellisvuotta heikompi suorituksiltaan kun se edellisenä vuona oli ollut se parempi osa 

Rankingia. Kevät oli myös edellisvuosien tason alapuolella. Pari Cup oli mukana kuten aikaisemmin. 

Erikoiskisojen kohdalla tilanne heikkeni osallistujamäärien puolesta päättyneellä kaudella, mutta tuloksessa 

tuo ei näkynyt niin suurena muutoksena, sillä vaihteeksi 6 sarjan pelejä pelattiin enemmän kuin 4 sarjan 

kisoja.  

Kansainvälisiä kisojen järjestäminen yhdessä SKL:n kanssa sekä myös BBO kaltaisten kisojen kautta 

luotaneen edellytyksiä jatkossakin saavuttaa menestystä. Tulevina kausina on tiedossa ainakin SM-kisoja 

ehkä jopa useammin kuin nykyään.  Tavoitteena on järjestää SM-kisa Hbl:n alueella noin joka toinen kausi. 

SKL:n liigoissa pysyttiin mitalikannassa kun GB otti naisten pronssia. 

SM kilpailuissa henkilökohtaisella tasolla Joonas Jähin miesten Suomen mestaruus on tietysti 

päällimmäisenä ja myös miesten pari- ja joukkuepronssi GB:lle ovat huomionarvoisia. Naisten B-SM kisoista 

tuli pronssia Birgitta Ovaskaiselle (Boltsi-72). GB otti hopeaa parikisasta ja joukkuekisasta SM kultaa 

joukkueella Reija Lunden, Roosa Lunden, Salla Savenius ja Heidi Poikonen. 

Veteraanien puolella Hannele Uotila (Ailec) voitti mestaruuden, Nuorten kisassa Heidi Poikonen (GB) 

hopeaa, Harri Kalliokoski (GB) senioreiden hopeaa. Olli Hossi puolusti seniorimestaruuttaan hienosti vaikka 

ei mitaleille henkilökohtaisesti yltänytkään. Parikisasta hänelle tuli pronssia ja joukkuekisasta hopeaa 

Tornadoksen joukkueessa. Myös muilla tasoilla saavutettiin menestystä niitä tässä kuitenkaan erityisemmin 

erittelemättä. 

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. Yhteistyö 

Helsingin liikuntaviraston kanssa käynnistyi Let’s Bowl hankkeen kautta. 
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Hbl:n valiokunnista Talousvaliokunta kokoontui kerran, piti useampia kokouksia sähköpostitse.  Kauden 

tulos vastasi ennakoitua tulosta, jos tehtyjä luottotappiota ja normaaleja tilinpäätösvientejä ei lasketa 

mukaan. Kauden tulos ei ole ihan tarkkaan suunnitellun mukainen, mutta talous oli koko ajan kontrollissa ja 

lopullinen tulos tyydyttävä. Valitettavasti positiivisia yllätyksiä ei kauden aikana juuri tapahtunut ja tulos 

painui lopulta tappiolliseksi.  

Kilpailu- ja sarjapelitoiminta olivat linjassa edellisvuosien tapaan eikä tulos vaatine suuria 

korjaustoimenpiteitä jatkossa. Jotkut mestaruuskisojen palkinnot voivat vaatia päivityksiä ja tarkennuksia. 

Tapanilassa jatkui junioritoiminta vanhalla pohjalla. Muissa halleissa olleet junnuryhmät uusiutuivat kauden 

aikana edellä kerrotulla tavalla. 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, asiantuntijoiden voimin, eikä hallituksen ole 

tarvinnut puuttua valiokuntien toimintaan 

Kauden aikana ei hallituksen kokoonpanossa nähty muutoksia ja erovuorossa olleet saivat kolmen vuoden 

jatkopestin. Sääntömuutoksina hyväksyttiin syksyllä ja keväällä niin että kevätkaudella rekisteröityvä 

maksaa liittyessään koko seuraavan kauden lisenssimaksut yhdellä kertaa. 

Toinen tehty muutos koski tilin- ja toiminnantarkastajia. Jatkossa voimme valita tilintarkastajan sijasta 

toiseksi tarkastajaksi maallikon toiminnantarkastajaksi. Nykyiset tilintarkastajat jatkavat kuitenkin edelleen 

kunnes toisin päätetään tai tarkastajat pyytävät eroa. 

Päättyneellä kaudella ei alueemme hallien lukumäärässä tapahtunut muutoksia. Yksittäisenä asiana voi 

nostaa esiin Tapiolan hallin osakkeiden myynnin Espoon kaupungille. Kauppaluonnokset ja tarjoukset 

liikkuivat mutta kaupan lopullinen päätös siirtyi tulevan kauden puolelle. 

YLEISTÄ 

Helsingin Bowlingliiton 91. toimintakausi oli puheenjohtajankin alleviivaamana pitkälti kopio edellisistä 
vuosista. Kisatapahtumia oli normaalimäärä omia sekä SM-liiga, SKL Ranking ja Tali Youth Open eikä sovi 
unohtaa 45. kertaa pelattua Ballmasteria. Ne eivät kuitenkaan aiheuttaneet paineita HBL:n toimintaan, 
vaan toimivat oman kisaorganisaationsa voimin. 
Toimisto pyöri koko kauden yhden miehen toimistona. Palkkatuesta emme edes uneksineet tälle kaudelle 
apuvoimia toimiston rutiineja hoitamaan. Liiton toimisto pystyi kuitenkin työskentelemään kohtuullisen 
täysipainoisesti läpi kauden ja ainakin peruspalvelut pystyttiin pitämään yllä. Jäsenistön suuntaan töiden 
hetkittäinen ruuhkautuminen näkyy toivottavasti vähän jos ollenkaan. 
Taloudellisesti päättynyt kausi kääntyi lopulta hieman pakkaselle. Tulos jäi hieman siitä budjetista mitä oli 
edellisellä kaudella arvioitu. Erityisesti lisenssi- ja jäsenmaksujen jo kolmas pudotuskausi vaikuttaa 
talouteen. Rahastosijoitukset olivat kauden vaihtuessa rahtusen alentuneet edellisestä mutta ei niin 
merkittävästi että niillä voitaisiin tilikauden tappio selittää. Tulosta on heikentänyt omalta osaltaan myös 
muutamien kirjausten poisto. Tulosta paransi vastaavasti Tapiolan keilahallista tulleet osingot.  
Jäsenmäärä putoaa huolestuttavasti vielä edellisistäkin kausista, ja perussyy on jatkuva yritysseurojen 
vähentyminen sekä pelaajien ikääntyminen. 
Viimeisen vajaan vuosikymmenen aikana suuri osa ”firmaseuroista” on lopettanut toimintansa eivätkä 
pelaajat halua siirtyä omista ympyröistään toisiin seuroihin.  
Jäsenistömme ikääntyy eli usein käytettyä termiä käyttäen ns. perälauta vuotaa, koska Let’s Bowl- ja Mosa 
Strike-hankkeista huolimatta, junioreita eikä nuoria saada mukaan aktiiviseen kilpailutoimintaan. 
Pelaajakunta HBL:n seuroissa ei ole nuorentunut päivääkään sitten edellisvuoden ja jäsenistö tuntuu olevan 
sama kuin 10 tai jopa 20 vuotta sitten. Luonnollinen poistuma Sky Bowling-seuraan verottaa erityisesti 
meidän alueellamme.  
Kolmas suuri vähennys voidaan kuitata ns. 0-sarjalaisten poistumalla. Monet pelaajat eivät näe syytä 
maksaa täyttä pelaajalisenssiä edes harrastamismielessä, jos viimeisestä pelitapahtumasta alkaa olla aikaa 
useampia vuosia. Tavoitteena olevaan 1800 lisenssipelaajan rajaan on nyt matkaa reippaasti.  
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Talissa, Tapiolassa, Sellossa ja Tapanilassa on käynnissä nuorisoprojekteja, joissa HBL on taustatukena. Kun 
halleissa käy tarpeeksi nuorta väkeä, niin heistä osa varmasti liittyy seuroihin. Lisäksi Ruusulassa ja Talissa 
on ollut toiminnassa Helsingin kaupungin liikuntaviraston hankkeita. Easy Sport ja NYT-hankkeet ovat 
vetäneet nuoria kokeilemaan keilailua. Tässä työssä GB:n Reija Lundenilla on ollut iso urakka vetäessään ja 
suunnitellessaan toimintaa.  
Kauden 2013-2014 aikana tehtiin keilailun taustaprojektia, jolla oli tarkoitus löytää uusia näkökulmia 
lajimme harrastamiseen. Projektin loppupäätelmät saatiin syksyllä 2014 käyttöön, mutta projekti ei tuonut 
mitään selkeää vastausta ongelmiimme. Paljon hyviä vastauksia ja ajatuksia saatiin, mutta villakoiran 
ytimeen ei vielä päästy. 
Kilpailuista saatavat perustuotot olivat edellisen vuoden tasossa. Kilpailijamäärät kuitenkin laskivat hieman. 
Kulujen osalta tulos oli edellisen vuoden tapaan suunnitellulla tasolla. Helsinki Ranking palasi jo edellisellä 
kaudella normaalille uomilleen 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 
parin edellisen vuoden kertomuksessa on todettu. Tiukkana ja haastavana tavoitteena pidämme suunnan 
tai vastaavan tason pitämistä yllä, vaikka nyt hieman notkahdettiin. Jäsenmäärän nousua tai 
kilpailusuoritusten lisäämistä toivomme, mutta emme pyri siihen itseisarvona ennen kuin nykyinen liukuma 
alas ja taso on saatu vakiinnutettua. Suomessa ja maailmalla edelleen päällä oleva syvä lamaannus voi 
aiheuttaa suuria vaikeuksia ja haasteita tason nostamiseksi tulevilla kausilla. Vaikuttavana tekijänä on 
varmasti myös yleinen trendi keilailun suosiossa.  
Viimeisen vuosikymmenen aikana kaikki trendimittarit näyttävät keilailulle vähintään 20 prosentin 
alamäkeä, jotkut jopa jyrkempää luisua. Tähän kaikkeen olemme reagoineet panostamalla tulevaisuuden 
keilaajiin ja keväällä nostamalla lisenssimaksua eurolla perusrahoituksen takaamiseksi. Taloudellisesti 
pyrimme pitkällä 5-10 vuoden aikavälillä nollatulokseen. HBL:n talous ja tase ovat muutaman kauden 
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 järjestötoiminnassa tyypillisellä optimismilla ja toiveikkuudella sävytetty. Vararahastoja 
tai osakkeita ei ole käytetty eikä myyty rahoitustilanteen helpottamiseksi ja toiminnallinen tulos saadaan 
vielä muilla tavoin pysymään suunnilleen 0-tasolla tai jopa hieman sen yli kun tarkastellaan pitkiä 
aikajaksoja. Sijoituksista Tapiolan keilahallin myynti siis eteni melkein loppuun asti tilikauden aikana.  
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 harkitaan 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) vaihtui Sami Heinilään (GB). 
Valtuustossa istuivat Kaj Kerbs (Kehrä), Markku Pennanen (Boltsi-72) ja Reija Lunden (GB). 
Lisäksi eri SKL:n valiokunnissa istuivat hallituksessa olevien lisäksi Pasi Uotila, Eino Styrman, Jari Ratia ja 
Teemu Raatikainen. 
Helsingin kaupungin ja Etelä-Suomen Liikunnan Seura Parlamentissa istuu täysjäsenen paikalla Jorma 
Pailokari. 

HALLINTO 
1. SYYSKOKOUS 
Syyskokous pidettiin toimintakertomusvuonna 30.10.2014 Talin keilahallissa. Kokouksessa oli  
edustettuna 14 jäsenseuraa ja läsnä oli 13 äänivaltaista edustajaa, joilla oli yhteensä 49 ääntä.  
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Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kai Virtanen ja sihteereiksi Risto Spora. Pöytäkirjantarkastajiksi  
valittiin Kirsi Turkki (City B) ja Ann-Christina Kippo (Mercur) 
Ääntenlaskijat tarvittaessa olisivat toimineet Ilkka Kalliomäki (RK) ja Olli Hossi (Tornados) 
Kokouksessa esitettiin hallituksen laatima toimintakertomus kaudesta 2013-2014 sekä tuloslaskelma  
sekä tase. Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.  
Sääntömuutosten 1. käsittelykerta. 
2. KEVÄTKOKOUS 
Kevätkokous pidettiin 21.5.2015 Talin keilahallissa. 
Kokouksessa oli edustettuna 16 jäsenseuraa ja läsnä oli 16 äänivaltaista edustajaa, joilla oli yhteensä 58 
ääntä 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kai Virtanen ja sihteeriksi Risto Spora.  Olli Hossi (Tornados) ja  
Sami Heinilä (GB) Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi 
Erovuorossa olivat Kaarina Svanström (TIK) ja Markku Pennanen (Boltsi-72). 
Heidät valittiin yksimielisesti uudelle kolmivuotiskaudelle.  
Liiton varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Markku Koskela, KHT ja Riku Kärnä, KHT.  
Varatilintarkastajiksi Pertti Sundqvist, KHT ja Risto Ekholm, KHT. 
Sääntömuutosten 2. käsittely ja hyväksyntä yksimielisesti. 
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  Janne Kolhonen Jyrä 
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 hallitus vastasi koulutusvaliokunnan toimista tarvittaessa. 
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 
Kilpailutoiminnassa on keskeisiä tavoitteita ja painopistealueita ovat olleet ja varmasti myös jatkossa ovat 
sarjatoiminnan pitäminen suunnilleen nykyisellä tasolla ja kilpailijamäärien pitkän aikavälin laskun 
pysäyttäminen. Tuotot olivat budjetoidun alapuolella noin parilla prosentilla, jota ei voi selittää millään 
yhdellä ja selkeällä tekijällä. Budjetissa lähtötasona on pidetty viiden vuoden takaista kilpailijamäärää. 
Helsinki Ranking oli hieman edellisvuotta passiivisempi kokonaisuutena, mutta kevät vastaavasti edellistä 
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kevättä vilkkaampi kaikki kisasuoritukset huomioiden. Tavoite on monipuolistaa po. kisoja kaikilla 
mahdollisilla tavoilla. 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 jaossa kisoja pyritään levittämään tasapuolisesti, mutta perinteisesti, kaikille halleille. Jos ajateltaisiin 
vain taloudellisesti, niin pelkkiä pelaajamääriä tavoiteltaessa kisat pidettäisiin vain Talissa ja Tapiolassa. 
Hajautusta tehtiin tällä kaudella edelliskausien tapaan. Helsinki Ranking, Helsinki Ranking PariCup ja HBL:n 
mestaruuskisat pelattiin ja pelataan useassa eri hallissa ja niiden jakamiseen käytettään kilpailuvalio-
kunnassa harkintaa. 
Kilpailusääntöjen osalta ei tehty isoja muutoksia. Kilpailumääräyksien osalta tehtiin tavanmukaisia lisäyksiä, 
tarkennuksia ja oikaisuja havaittujen eroavaisuuksien ja käytännön sekä SKL:n sääntöjen suhteen. 
Sarjatoiminnassa oli mukana 219 miesjoukkuetta (238/2013-14) ja 18 naisjoukkuetta (20/2013-14).  
Juniorisarjaa ei pelattu ollenkaan Yhteensä liiton sarjatoimintaan osallistui 237 joukkuetta (263/2013-14).  
Kilpailutoiminnan lisenssejä lunastettiin 1.289 kpl (1.356), joista nuorten osuus oli 88 kpl (92).  
Veteraanien osuus on edelleen nousussa (53,9 %) ja seniorien pienoisessa laskussa (17,3 %). 
Seurasiirtoja tehtiin 37 kpl. 
Liiton kilpailutoimintaa johti kilpailuvaliokunta puheenjohtajanaan Lars Grandell ja jäseninä Olli Hossi (vpj), 
Asko Aravirta, Kai Virtanen, Petri Hyvönen, Heidi Manninen ja Rauli Askolin. 
Mestaruussarjaa johti Ove Löfgren apunaan HIFK:n jäsenistö. 
Valtakunnansarjoissa turnausjohtajina toimivat Liisa Saanikari, Ismo Koso, Jani Rontti, Satu Stenroos, Ove 
Löfgren ja Eino Styrman. 
Ottelupöytäkirjat Talista saatiin välittömästi sarjojen päätyttyä Kari Virtasen pikakuriiripalveluna. 
Kesällä Senioreiden EM-kisoissa Bolognassa oli tietenkin runsas osaan otto ja kisoista saatiin muutama 
mitalisti jo ennestään pitkään listaan palkintopallille nousseita:  
Naisten A-singlessä Leena Jokiniemi hopeaa ja naisten parikilpailussa LA Leena Jokiniemi ja Kaija 
Vähälummukka kultaa. B-naisten pari Riitta Björkenberg ja Hannele Uotila voittivat pronssia. Naisten C-
ryhmässä Marja-Leena Korko ja Inkeri Määttä keilasivat kultamitalit. Masters kisassa Suomen A-naiset 
veivät kaikki palkintosijat ja heistä Leena Jokiniemi kultaa.  
Miesten puolella Rauli Raita MC-singlessä kultaa. Kultaa saivat MC doublessa Aarne Nilsson ja Rauli Raita.  

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 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 edes satunnaisesti. Lehdet ovat supistaneet 
tulospörssejään ja keilailutulokset ovat supistusten myötä pudonneet kokonaan pois. Kilpailukauden 
tulokset ovat toimintakertomuksen liitteenä. 
 

9. VIESTINTÄ 
Nettisivujen käyttö on pysynyt ennallaan tai hieman lisääntynyt viimeiset vuodet. Tärkeä osa jäsenistöä 
haluaa yhä osan tiedosta kirjeitse tai muutoin paperisena toimitettuna, ja sen takia tiedotteita myös 
postitetaan harvakseltaan. Lähes kaikki päivittäinen yhteydenpito toimistolle tehdään sähköpostilla. 
Puhelinta käytetään enää nopeissa kysymyksissä ja akuuteissa ongelmissa. Postitse ei pidetä yhteyttä 
toimistolle ja toimistolta lähtee käytännössä enää kausittaiset rekisteripaperit postilla ja jonkin verran 
laskuja. Faksia ei ole enää olemassa, koska virtuaalinenkin numero oli koko vuoden pelkkä kulu ilman 
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yhtään yhteydenottoa. Kaikki seurat kolmea – ed. kaudella kuutta – lukuun ottamatta tavoitetaan nykyään 
sähköpostitse, osa tarvittaessa myös useamman kuin yhden osoitteen kautta. 

10. MUU KILPAILUTOIMINTA 
Liittomyllyt pelattiin perinteiseen tapaan loka-marraskuussa.  
Naiset voittivat omansa Tampereella 
Veteraanit sijoittuivat pronssille omassa kisassaan Lahdessa. 
Nuoret olivat lopulta sijalla neljä tasaisessa kisassa, jonka voitti Keski-Uusimaa. 
Miesten oli tyytyminen palkintosijaan mitalikolmikon ulkopuolella. 
Liitto-otteluita pelattiin veteraanien osalta seuraavasti: 
Lohja-Hki 149 pisteen tappio 
Hki-Lahti 312 pisteen tappio 
Hki-Turku 306 pisteen voitto 
Hki-Pori-Tampere hopeaa Tampereen jälkeen 
Naisten perinteinen ottelu Hämettä vastaan ei saanut enää kannatusta hämäläisten suunnalla. 
Kolmikaupunki ottelu Turkua ja Tamperetta Tampereella jäi meiltä väliin, koska meillä ja järjestäjällä oli 
kalenterissa eri päivät merkittynä. 
SM-menestys on kattavasti lueteltu puheenjohtajan osioissa 

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 Ruusulassa joulukuussa. 
 

12. KOULUTUSTOIMINTA 
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 2014-2015 toiminnan kokonaistuotto oli 191798,80 euroa ja tilinpäätöksen alijäämä -1419,75  
euroa. 
Toiminnallinen tulos ennen poistoja ja arvonalennuksia oli alijäämäinen -1521,14 
Poistoja tehtiin kalustosta ja ATK-ohjelmista täysimääräisenä, yhteensä 101,39 euroa. 
Oman varainhankinnan määrä bruttoarvoltaan 86873,00 euroa ja nettoarvoltaan 41913,50 euroa,  
edelliseen vuoteen vähennystä reilut 1500,00 euroa. 
Tuloksessa ei ole mitään tiettyä vaikuttavaa tekijää, johon voitaisiin aivan erityisesti puuttua. 
Lisenssimaksujen vähentymä on pantu merkille. Kurssin kääntäminen on pitkä työ koska pelaajiston 
ikärakenne on voimakkaasti veteraanipainotteinen.  
Toisen kivijalkamme kilpailutoiminnan tuotot ovat pudonneet 6.000 euroa, mikä selittyy 3.500 euron SM-
kisatuoton poistumalla ja valtakunnansarjoista saatujen tuottojen vähenemisellä 2.000 euroa.   
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14. TILINTARKASTUSKERTOMUS 
sivulla 10 
 
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 
Hyvä Keilaseura: Mercur 
 
17. ANSIOMERKIT JA MUUT PALKITUT 2014-2015 
ei jaettu 


