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PUHEENJOHTAJALTA 
Tämän kauden ja toiminnan voi kuvata parilla yleissanalla: koronavirus ja siitä aiheutuneet toimet tai 

viruksen aiheuttama kilpailullinen toimettomuus. Maaliskuun puolivälistä kesäkuun alkuun oltiin 

pysähdyksissä ja suuren epätietoisuuden vallassa. Vähitellen kesää kohti mentäessä tilanne selkeytyi ja 

kesän alussa päästiin vielä hetkeksi halleille pelaamaan kesken jääneitä sarjoja ja finaaleja. 

Siihen asti kaudella edettiin kuten niin monena kautena aikaisemmin, aallonharja siellä ja toinen täällä. 

Toiminta eteni siis hyvin rutiininomaisia kaavoja pitkin. Vain Helsingin Firmakeilailun toimintojen lopullinen 

sisäänajon oli uutta ja vaati useampia työtunteja. Taustalla ja järjestöpuolella ei ollut juurikaan normaalista 

poikkeavaa toimintaa. Vuosi toisensa jälkeen omana kohokohtanaan on GB:n esimerkillinen Let’s Bowl 

toiminta. Toimii missä tahansa hyvänä osoituksena kuinka nuorisopuolta ajetaan lajiin sisään ja ohjataan. 

Reija Lundenia on urakan hoitamisesta useasti kiitelty, mutta koskaan yksi kiitos lisää – tämänkään kauden 

jälkeen – ei ole liikaa.  GB Let’s Bowl toiminta pyörii Talin ohella sekä Tapiolassa että Sellossa ja niissä 

toimivat henkilöt Reijan ohella ovat tärkeä osa hyvin onnistunutta hanketta. Projektissa mukana olevat ovat 

tehneet loistavaa työtä ja HBL tukee toimintaa mielellään. Osin samojen toimijoiden vastuulla on myös 

Helsingin Liikuntaviraston Fun Action, Easy Sport ja NYT-hankkeen ryhmien pyöritys. Panostuksella on saatu 

jotain näkyvää tulosta. Toivotaan että tulevina vuosina projektin kautta tulee uutta verta keilarintamille. 

Asiaan luotetaan ja uskotaan.  

Kilpailutoiminnassa sarjapelit ovat olleet pienillä muutoksilla toimintamme reunakiviä ja tukijalkoja. Naisten 

pieni osuus pelaamisessa (n. 15%) on ollut pienenä huolena jo vuosia. Kulunut kausi ei ollut tässä suhteessa 

mikään poikkeus. Jos jotain positiivista haetaan, niin naisten joukkuemäärä 4x1 am sarjassa ei laskenut 

pahasti. Naisten osuus jäsenistä on 19,1% eli naiset pelaavat hieman passiivisemmin kuin miehet. 

Kilpailutoiminnan peruspilarit toteutuivat suunnitellusti. Pudotusta tuli jälleen valtakunnansarjojen 

määrässä, mikä ei ole liitolle taloudellisesti merkittävä asia. Suurin syy pudotukseen on yksinkertaisesti HBL-

seurojen jatkuvasti vähentynyt osallistuminen SKL:n sarjaan. 

Seurat ovat saaneet pidettyä kohtuullisen hyvin aktiivipelaajat riveissään, koska haamupelaajia ei jouduttu 

sarjapeleissä käyttämään HBL:n budjetoimaa määrää (30 kpl/vuosi). Näin jo neljäntenä kautena peräkkäin. 

Perustoiminnassa Helsinki Ranking kevät oli tietysti Covid-19 pandemia takia edellisvuotta selvästi 

heikompi. 7 kisaa saatiin pelattua loppuun. Syksyn osalta suorituksiltaan palattiin pudotukseen, joskin 

pieneen. Syksy oli numeroina edellisvuotta huonompi alle 1% (15 suoritusta). Määrällisesti CD-luokan 

pelaajat ovat aktiivisimpia, vaikka pelimäärä putosi 9%. Ero B-luokkaan (-3%) on tosin vain muutamia 

pelisuorituksia. MA-luokka on pelaajamääräänsä nähden selvästi ylivoimainen aktiivisuudessa ja lisäsi 

osallistumismääriään edellissyksyyn verrattuna +19%.  

Pari Cup oli mukana kuten aikaisemmin. Jatkoon päässeiden parien määrää karsittiin puoleen eikä tuolla 

ollut merkitystä suoritusten suhteen. 

Erikoiskisojen kohdalla pelaajamäärää ei voi verrata edelliskausiin. Talvella oltiin 2,4% perässä edelliskautta. 

Koronan takia kauden lopussa oli pelaajamääristä kadonnut noin neljännes.  

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

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

ehkä jopa useammin kuin nykyään.  Epäviralliseksi tavoitteeksi on asetettu SM-kisa HBL:n alueella noin joka 

toinen kausi. 

SKL:n liigoissa kausi jäi muun kilpailutoiminnan tapaan kesken. Keskeytyshetkellä mitalikannassa oli GB niin 

miesten kuin seniorisarjassa. 

SM-kisat siirtyivät kauden 2020-2021 puolelle. 

Tapanilassa pelattu Senioreiden SM saatiin pelattua alkukilpailun osalta ja koronakeskeytys tuli finaalia 

edeltävällä viikolla. Aluksi loppukisaa suunniteltiin kesäkuulle, mutta lopulta kisa siirtyi seuraavan kauden 

syyskuulle. Pari- ja joukkuekisasta tuli mitaleita. Pareissa GB:n Kai Virtanen-Teemu Raatikainen ja naisissa 
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Mercurin Leena Jokiniemi-Pirkko Halden olivat pronssilla. Joukkueissa GB ja Mercur olivat hopealla. 

 

Järjestöllisesti katsoen olemme edelleen edustettuna kaikilla keskeisillä tasoilla ja aktiivisia valiokunnissa. 

Paikallisesti vaikutamme enää vuosikokoustasolla ESLU:n ja Helsingin 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 aikanaan juuri mainion Let’s Bowl hankkeen kautta. 

HBL:n valiokunnista talousvaliokunta kokoontui kerran ja piti useampia kokouksia sähköpostitse.  Kauden 

tulos oli arvatenkin arvioitua tulosta heikompi, sillä budjetin tekohetkellä ei koronasta ollut tietoakaan ja 

kaikkia tulomenetyksiä ei näin ollen voitu edes aavistella. Lisäksi kauden päätyttyä siivottiin hieman 

luottotappiolistaa. Kauden tulokseen olisi voinut vaikuttaa saatavat avustukset, mutta tällä kertaa jäätiin 

ilman taloudellista tukea OKM:n ja valtion taholta. Talous oli kuitenkin kontrollissa erityisesti pandemian 

alettua ja lopullinen tulos jopa odotettua parempi. Rahastot ja osakkeet notkahtivat jopa alle 

hankintahintojen kevään lopulla, mutta nousivat jo tilikauden loppuun mennessä hyvin plussan puolelle. 

Tilinpäätöksessä ei arvomuutoksia noteerata. Nuo kirjaamalla tulos olisi aivan toisenlainen. 

Kilpailu- ja sarjapelitoiminta olivat linjassa edellisvuosiin nähden aina maaliskuulle asti eikä tulos vaadi 

suuria korjaustoimenpiteitä jatkossakaan. Jotkut kisojen palkinnot päivitetään ja tarkennetaan jo tehtyjen 

muutosten lisäksi.. 

Junioritoiminta tarvitsee lisää ohjaajia ja valmentajia. Tällä kaudella emme kouluttaneet yhtään uutta 

valmentajaa ansioituneiden työntekijöiden taakan keventämiseksi. Seniori- ja yleisen tason tapahtumia olisi 

edelleen saanut olla enemmän. 

Valiokuntien työskentely on jatkunut entistä itsenäisempänä, asiantuntijoiden voimin, eikä hallituksen ole 

tarvinnut puuttua valiokuntien toimintaan. 

Kauden aikana hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Erovuorossa olleet jäsenet Janne Kolhonen ja 

Nina Kovanen valittiin uudelleen. 

Nykyiset tilintarkastajat jatkavat edelleen, kunnes toisin päätetään tai tarkastajat pyytävät eroa. 

Päättyneellä kaudella alueemme hallien lukumäärä pysyi ennallaan.  

YLEISTÄ 

Helsingin Bowlingliiton 96. toimintakausi oli siis monelta osin kopio edellisistä vuosista aina maaliskuun 
puoliväliin saakka. Sen jälkeen tilanne eli päivittäin ja vasta kesäkuussa päästiin takaisin halleille pelaamaan 
osin kesken jääneitä sarjoja. Kisatapahtumia oli normaaliaikana normaalimäärä omia sekä SM-liiga, SKL 
Ranking eikä sovi unohtaa 50. kertaa pelattua Ballmasteria. Jälkimmäiset eivät kuitenkaan aiheuttaneet 
paineita HBL:n toimintaan, vaan toimivat oman kisaorganisaationsa voimin. 
Toimisto pyöri edelleen koko kauden yhden hengen toimistona. Liiton toimisto pystyi kuitenkin 
työskentelemään kohtuullisen täysipainoisesti läpi kauden ja jäsenten peruspalvelut pystyttiin pitämään 
yllä. Jäsenistön suuntaan töiden hetkittäinen ruuhkautuminen näkyy toivottavasti vähän, jos ollenkaan. 
Lassilan tilat ovat nyt vuokrattuna kokonaan ulkopuoliselle yritykselle. Arkisto siirtyi Leiviskätieltä 
varastohotelliin Vantaanpuistoon.  
Taloudellisesti päättynyt kausi kääntyi odotetusti ja ennakoidusti selkeästi tappiolle. Koronasta aiheutui iso 
lovi talouteen ja vaatii usean vuoden paikkausta. Lisenssi- ja jäsenmaksujen viides pudotuskausi vaikuttaa 
talouteen. Suurempi merkitys on kilpailuista saatujen tulojen laskulla. Rahastosijoitukset vaihtelivat rajusti 
kevään aikana, mutta palautuivat hyvin ennen tilikauden päätöstä. Tulosta on heikentänyt omalta osaltaan 
myös muutamien kirjausten siivous.  
Lisenssimäärä oli täsmälleen sama kuin edellisellä kaudella. Tilannetta on korjannut jonkun verran 
ensilisenssien määrä, kun VaU Keilaajat – 36 kpl – rekisteröidään HBL:n alle. Perussyy lisenssimäärän 
tosiasialliseen laskuun on edelleen ja usein toistettu jatkuva yritysseurojen vähentyminen sekä pelaajien 
ikääntyminen. Erityisesti jälkimmäinen eikä uusia juniori-ikäisiä rekisteröidy juuri ollenkaan. Jäsenseuran 
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lopettaessa pelaajat eivät siirry toisiin seuroihin. Ensilisenssipelaajamäärä on pysynyt lähes vakiintuneessa 
tasossa. Taloudellisessa mielessä ensilisenssit ovat lovi kassassa, mutta odotuksena on että ensilisenssillä 
pelaavat siirtyvät normilisenssiin kahden kauden jälkeen ja näin parantavat vähitellen lisensseistä saatavaa 
tuloa. Siirtymisestä saadaan tarkempaa kuvaa tämän kauden jälkeen, kun ensimmäiset ensilisenssipelaajat 
siirtyvät täyteen jäsenyyteen. 
Jäsenistömme ikääntyy huolestuttavaa tahtia eli ns. perälauta vuotaa vuosi vuodelta pahemmin. Alamme 
kohta tulla suurten ikäluokkien poistumiseen keskuudestamme ja edessä on lisenssimäärien pudotus alle 
1000 pelaajan. 
Let’s Bowl- ja Mosa Strike-hankkeista huolimatta junioreita eikä nuoria saada mukaan aktiiviseen kilpailu- ja 
seuratoimintaan. Pelaajakunta HBL:n seuroissa ei ole nuorentunut päivääkään sitten edellisvuosien – tai 
vuosikymmenten – ja jäsenistö tuntuu olevan sama kuin 10 tai jopa 20 vuotta sitten. Kaudella jatkui trendi, 
missä vanhat jäsenet pysyvät seurassa ja lisenssipelaajina, mutta myöhemmin mukaan tulleet nuoremmat 
pelaajat jättävät seuratoiminnan syystä tai toisesta. Lähes seuralla kuin seuralla 20 viimeisintä 
rekisterimerkintää on ”EI REK”. Tilanne ei tältä osin ole muuttunut mitenkään. Jonkin verran on saatu 
palaajia ensilisenssin kautta. 
Kolmas suuri vähennys voidaan kuitata edelleen tapahtuvalla ns. 0-sarjalaisten poistumalla. Monet pelaajat 
eivät näe syytä tai eivät saa vastinetta maksaa täyttä pelaajalisenssiä edes harrastamismielessä, jos 
viimeisestä pelitapahtumasta alkaa olla aikaa useampia vuosia. 2010-luvun alussa asetettu tavoite 1800 
lisenssipelaajan rajasta alkaa tuntua nyt täysin utopistiselta.  
Talissa, Tapiolassa, Sellossa ja Tapanilassa on siis käynnissä nuorisoprojekteja, joissa HBL on taustatukena. 
Kun halleissa käy tarpeeksi nuorta väkeä, niin heistä osa varmasti liittyy keilaseuraan. Lisäksi Ruusulassa ja 
Talissa on ollut toiminnassa Helsingin kaupungin liikuntaviraston hankkeita. Fun Action, Easy Sport ja NYT-
hankkeet ovat vetäneet nuoria kokeilemaan keilailua, mutta uusia keilaajia ei tuota kautta saada. 
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 tasosta hieman laskeneet, kun tarkastellaan jaksoa 
ennen maaliskuuta. Kilpailijamäärät HR-tason kisoissa laskivat hieman tai ei ollenkaan, mutta muiden 
kisojen pitäisi kääntyä nousuun taloudellisten tasojen säilyttämiseksi. Kulujen osalta tulos oli edellisen 
vuoden tapaan suunnitellulla tasolla. Helsinki Rankingissa kausi oli varsin vaihteleva. Tarkempia lukuja 
mainittu puheenjohtajan osuudessa. Luokkien pelaajamäärissä ei suuria vaihteluita tullut edelliskauteen. 
Jopa yllättävän tasaisia kausia. 
1990-luvun loppuun ja 2000-luvun kohtalaisiin alkuvuosiin vertailtaessa olemme edelleen selkeästi perässä 
ja epäilemättä emme nouse takaisin noihin lukemiin koskaan. Vuosikymmenen pohjakosketuksesta on 
noustu sahaavalla liikkeellä usean vuoden ajan ylöspäin, kuten jo viime parin edellisen vuoden 
kertomuksessa on todettu. Kauden lopussa alkanut koronakausi tarkoittanee sahalaidan laskevaa osuutta. 
Tiukkana ja haastavana tavoitteena pidämme suunnan tai vastaavan yleistason pitämistä yllä, vaikka nyt on 
hieman notkahdettu. Jäsen- ja lisenssimäärän nousua tai kilpailusuoritusten lisäämistä toivomme, mutta 
emme pyri siihen itseisarvona ennen kuin alkanut pandemia on voitettu ja taso on saatu vakiinnutettua. 
Lisenssipelaajille on tarjolla paljon erilaisia kisoja ja sarjoja eikä erikoiskisoihin enää riitä aikaa tai pelaajia. 
Ehkä myös taloudellinen tilanne vaikuttaa joiltain osin. Ei vielä päättyneellä kaudella, mutta seuraavilla 
aivan varmasti. Koronan lisäksi yhtenä vaikuttavana tekijänä voidaan nähdä yleinen trendi keilailun 
suosiossa tai epäsuosiossa. Viimeisen vuoden aikana liukuma suositummaksi lajiksi ei ole alkanut tehdyistä 
panostuksista huolimatta. 
Viimeinen vuosikymmenen on näyttänyt keilailulle alamäkeä, jotkut jopa romahdusta. Google Trendsin 
mukaan hakusanana ”keilailu” on pudonnut yli 30 %.  Viimeisen 10 vuoden aikana parhaat vuodet ovat 
olleet 2013-2014 ja verrattuna talveen 2019-2020 pudotus oli n. 25 %. Urheilulajihakuna pudotus on ollut 
hurja ajanjaksona helmikuu 2004- elokuu 2020 peräti 94 % mutta talvella 2019-2020 nousua oli 15 %. Nämä 
ovat Googlen hakutulosten trendejä. Miten korreloivat todellisuuteen, on toinen asia ja tutkittava juttu. 
Tähän kaikkeen olemme reagoineet eri tavoin. Jäsenistölle tuo näkyi kesään siirretyssä vuosikokouksessa, 
missä jouduimme nostamaan lisenssimaksua parilla eurolla perusrahoituksen takaamiseksi. Taloudellisesti 
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pyrimme pitkällä 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 ja on jatkossakin realistinen, 
vaikka urheilu- ja järjestötoiminnassa optimismia ja toiveikkuutta on aina vahvasti mukana. Osakkeita ei ole 
käytetty mutta rahastoa on päätetty käyttää tarvittaessa rahoitustilanteen helpottamiseksi. Toiminnallinen 
tulos saadaan vielä pysymään suunnilleen 0-tasolla tai jopa hieman sen yli, kun tarkastellaan pitkiä 
aikajaksoja. Varsinaisista sijoituksista ei ole siis otettu talouteen voimavaroja, vaan ne ovat edelleen 
kasvamassa korkoa.  
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: joulukuussa valittu hallituksen puheenjohtaja Olli Hossi 
(Tornados), hallituksessa Janne Kolhonen (Jyrä) ja varalla Risto Spora (OB). Valtuustossa istuivat Kaj Kerbs 
(HK-Kehrä), Janne Kolhonen (Jyrä) ja Heidi Manninen (Mercur). 
Lisäksi eri SKL:n valiokunnissa istuivat Eino Styrman, Kai Virtanen, Olli Hossi ja Teemu Raatikainen. 

HALLINTO 
1. SYYSKOKOUS 
Syyskokous pidettiin toimintakertomusvuonna 30.10.2019 Talin keilahallissa. Kokouksessa oli edustettuna 
13 jäsenseuraa, joilla oli yhteensä 39 ääntä 
Kokouksessa esitettiin hallituksen laatima toimintakertomus kaudesta 2018-2019 sekä tuloslaskelma  
sekä tase. Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.  
Kokouksessa hyväksyttiin HBL:n ja Helsingin Firmakeilailun yhdistämiset. 
Timo Manninen (HKV) kutsuttiin kunniajäseneksi. 
2. KEVÄTKOKOUS 
Kevätkokous pidettiin kokousrajoitusten lievennettyä 17.6.2020 Talin keilahallissa. 
Kokouksessa oli 14 äänivaltaista seuraedustajaa, joilla oli yhteensä 44 ääntä. 1 seura oli 1:llä äänellä 
edustettuna etäyhteydellä. 
Erovuorossa olivat PJ Kaj Kerbs (HK-Kehrä) ja jäsenet Nina Kovanen (GB) ja Janne Kolhonen (Jyrä). Kaikki 
valittiin yksimielisesti jatkamaan 
Kokouksessa hyväksyttiin sääntöjen muutokset 1. kerran. 
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 ja kerran etäyhteydellä. 
hallituksen kokoonpano:  
puheenjohtaja Kaj Kerbs  Kehrä 
varapuheenjohtaja Janne Kolhonen Jyrä 
jäsen  Markku Pennanen Boltsi-72 
jäsen  Sami Heinilä  GB 
jäsen  Ari Tiainen  Jyrä 
jäsen  Kaarina Svanström TIK 
jäsen  Nina Kovanen  GB 
sihteeri  Risto Spora  OB 
4. LIITON TOIMIHENKILÖT JA VALIOKUNNAT 
Toiminnanjohtajana toimi Risto Spora.  
Tulospalvelusta, rankingista ja sarjojen ylläpidosta vastasivat toiminnanjohtaja ja turnausjohtaja Ove 
Löfgren. 
Kirjanpidosta vastasi helsinkiläinen tilitoimisto Count Deal Oy/Sofia Heikkilä, Sari Malmström ja Kim Kerbs. 
Valiokuntien puheenjohtajina toimivat: Kaj Kerbs talousvaliokunnassa, Heidi Manninen  
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kilpailuvaliokunnassa, Nina Kovanen naisvaliokunnassa 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. Tällä kaudella erikseen nimettynä oli toiminnanjohtaja Risto Spora. 
 

7. KILPAILUTOIMINTA 
Kilpailutoiminnassa keskeisiä tavoitteita ja painopistealueita ei ole viime vuosina muutettu ja ne ovat olleet 
ja varmasti myös jatkossa ovat sarjatoiminnan pitäminen suunnilleen nykyisellä tasolla ja kilpailijamäärien 
pitkän aikavälin laskun pysäyttäminen. Tuotot olivat budjetoidun alapuolella, jota ei voi selittää millään 
yhdellä ja selkeällä tekijällä. Budjetissa lähtötasona on pidetty viiden vuoden takaista kilpailijamäärää, mikä 
nykytiedolla on pahasti yläkanttiin ja vaatii päivitystä jatkossa. Helsinki Ranking oli hieman edellisvuotta 
aktiivisempi kokonaisuutena, eikä syksy ollut kevättä parempi tai pahempi kuten yleensä on ollut. Pidämme 
edelleen tavoitteena monipuolistaa po. kisoja kaikilla mahdollisilla tavoilla. Painotamme lajien kirjoa 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 eikä se ole isompi tavoitekaan. 
HBL:n kilpailukalenterin jaossa kisoja pyritään levittämään tasapuolisesti, mutta perinteisesti. Kaikille 
halleille jotain, jos kisalista sen sallii. Jos ajateltaisiin vain taloudellisesti, niin pelkkiä isompia pelaajamääriä 
tavoiteltaessa kisat pidettäisiin vain Talissa ja Tapiolassa. Hajautusta tehtiin tällä kaudella aivan 
edelliskausien tapaan. Helsinki Ranking, Helsinki Ranking PariCup ja HBL:n mestaruuskisat pelattiin ja 
pelataan useassa eri hallissa ja niiden jakamiseen käytettään kilpailuvaliokunnassa 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 204 miesjoukkuetta (207/2017-18) ja 15 naisjoukkuetta (15/2017-18).  
Juniorisarjaa ei pelattu ollenkaan Yhteensä liiton sarjatoimintaan osallistui 219 joukkuetta (225/2018-19).  
Kilpailutoiminnan lisenssejä lunastettiin 1.188 kpl (1.188), joista nuorten osuus oli 43 kpl (53).  
Veteraanien osuus on pysynyt käytännössä samana 59,0% (58,9 %) ja seniorien pienoisessa nousussa 19,4% 
(18,9 %). 
Seurasiirtoja tehtiin 36 kpl. 
Liiton kilpailutoimintaa johti kilpailuvaliokunta puheenjohtajanaan Heidi Manninen ja jäseninä Jukka 
Savolainen (vpj), Kai Virtanen, Markku Pennanen ja Marko Meriluoto. 
4x1am sarjaa johti Ove Löfgren apunaan HIFK:n jäsenistö. 
Valtakunnansarjoissa turnausjohtajina toimivat Eino Styrman (liiga) ja hallien henkilökunta. 
Kesällä ESBC Senioreiden EM-kisat Berliinissä jouduttiin siirtämään vuodella. 

8. TULOSPALVELU 
Tulospalvelukeskus toimi liiton toimistossa Talin keilahallissa. 
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 1000 päivittäistä vierailijaa. Loppuviikosta käyntien 
määrä päivää kohden laskee muutamaan sataan kävijään. Luvut ovat nousseet kuluneen kauden aikana 
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hieman oltuaan suunnilleen samat useamman kauden. 
Facebookin käyttöä tiedottamiseen on lisätty, mutta sitä kautta tavoitetaan edelleen vain n. 150-200 
henkilöä. Instagramia käytetään kuvalliseen kerrontaan satunnaisemmin. 
Tulospalvelua ei ole enää ollut paikallisissa lehdissä edes harvakseltaan. Lehdet ovat supistaneet 
tulospörssejään ja keilailutulokset ovat supistusten myötä pudonneet kokonaan pois. Kilpailukauden 
tulokset ovat toimintakertomuksen liitteenä. 
 

9. VIESTINTÄ 
Nettisivujen käyttö on siis pysynyt ennallaan viimeiset vuodet. Vain hyvin pieni osa jäsenistöä haluaa yhä 
osan tiedosta kirjeitse tai muutoin paperisena toimitettuna, joten tiedotteita postitetaan todella vähän. 
Lähes kaikki päivittäinen yhteydenpito toimistolle tehdään sähköpostilla. Puhelinta käytetään enää 
nopeissa kysymyksissä ja akuuteissa ongelmissa.  
Toimiston siirto Taliin lisäsi henkilökohtaisia käyntejä. Vähemmän kuin ennakkoon arveltiin. 
Postitse ei yhteyttä pidetä toimiston suuntaan ja toimistolta lähtee käytännössä enää muutamat 
kausittaiset rekisteripaperit postilla ja jonkin verran laskuja. Kaikki seurat yhtä lukuun ottamatta 
tavoitetaan nykyään sähköpostitse, osa tarvittaessa myös useamman kuin yhden osoitteen kautta. 

10. MUU KILPAILUTOIMINTA 
Liittomyllyt pelattiin perinteiseen tapaan loka-marraskuussa.  
Naiset joutuivat perumaan oman osallistumisen äkillisen sairastapauksen vuoksi. 
Veteraanit: miehet Lahdessa sijalla 3. ja naiset kakkosia Talissa 
Nuoret olivat sijalla 7. 
Miesten liittomyllyssä jäätiin sijalle 14. 
Liitto-otteluita pelattiin veteraanien osalta seuraavasti: 
Helsinki-Turku 13805 – 13834 eli 29 pinnan tappio 
Pori-Tampere-Helsinki 9333-9326-8971 
Hki-Lohja 10250-9185 eli 1065 pinnan voitto 
Hki-Lahti (tulos puuttuu) 
Viimsiä (Viro) vastaan Tallinnassa 11728-11676 eli 52 pinnan voitto. Toinen ottelu Talissa jäi pelaamatta. 
Kolmikaupunkiottelu Turkua ja Tamperetta peruutettiin covid-19 pandemian takia. 
SM-kisat, siltä osin kuin ne pystyttiin pelaamaan, on kattavasti lueteltu aikaisemmissa osioissa 

11. YHTEISTYÖ MUIDEN LIITTOJEN KANSSA 
Keväällä 2011 aloitettiin ns. suurten liittojen Tampereen, Turun ja Lahden päätoimisten henkilöiden 
keskustelut. Tarkoitus oli kerran vuodessa käydä päivittäisten asioiden tiimoilta palaveria ja pohtia 
menetelmiä ongelmien ratkomiseksi. 
Tapaamisia ei tällä kaudella ollut. 

12. KOULUTUSTOIMINTA 
Koulutusvaliokunnan toiminnan painopiste oli edellisvuosien tapaan nuorisokeilailussa. Kauden aikana kävi 
Let’s Bowlin vakiintuneilla keilailutunneilla kolmessa eri hallissa lajiin tutustumassa runsaslukuinen joukko 
nuoria keilaajia ja saadut kokemukset olivat hyviä. Kilpailutoiminta jatkui samoilla rintamilla kuin ennenkin. 
Juniorikerho toimi Tapanilassa Mosa Strike nimellä. 
Lisäksi Helsingin kaupungin Easy Sport ja Fun Action ryhmiä pyörii kolmessa hallissa. Näissä lajiin käy 
tutustumassa pari sataa nuorta. 
Ohjaajakurssia ei toimintakauden aikana pidetty. 
Valmentajapuolella alueellamme toimii muutamia SKL:n Kilpavalmentaja- että perusvalmentajakurssin 
suorittaneita henkilöitä saman verran kuin edellisenä kautena. 
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13. TALOUS 
Liiton kauden 2019-2020 toiminnan kokonaistuotto oli 163375,28 euroa ja tilinpäätöksen alijäämä 9892,39 
euroa. 
Poistoja tehtiin kalustosta ja ATK-ohjelmista täysimääräisenä, yhteensä 24,06 euroa. 
Oman varainhankinnan määrä bruttoarvoltaan 83171,00 euroa ja nettoarvoltaan 38646,00 euroa,  
edelliseen vuoteen lisäystä 1097 euroa. 
Tuloksessa ei ole mitään tiettyä vaikuttavaa tekijää, kaikkien hyvin tiedossa olevan koronan lisäksi, johon 
voitaisiin aivan erityisesti puuttua.  
Lisenssimaksujen pieni vähentymä on pantu merkille, vaikka lisenssimäärä polkee paikallaan tai jopa 
nousee. Kurssin kääntäminen on pitkä työ, koska pelaajiston ikärakenne on voimakkaasti 
veteraanipainotteinen. Ensilisenssien tulo heikentää osin tulopuolta muutamilla satasilla kaudessa (arvio oli  
400-600 euroa) ja tällä tilikaudella vaikutusta ehti tulla pelkästään VaU keilaajista vajaat 800 euroa ja 
keilakouluista tulleista ensilisensseistä n. 750 euroa. 
Kilpailutoiminnan osalta on mahdotonta tehdä vertailua edellisiin kausiin, koska kisatauko tuli kuukausi 
puolitoista liian aikaisin ja teki pahan loven juuri vilkkaimpaan kisa-aikaan. 
 
14. TILINTARKASTUSKERTOMUS 
sivulla 11-12 
 
15. OSAKKUUDET JA JÄSENYYDET 
Bowling Oy 67780 osaketta 
As. Oy Leiviskätie 2 ja Lassi-Parkki Oy 
Elisa Oyj 450 osaketta 
Sampo Oyj 240 osaketta 
Nordea Oyj  
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
 
16. HUOMIONOSOITUKSET 
Hyvä Keilaseura: GB/Let’s Bowl 
 
17. ANSIOMERKIT JA MUUT PALKITUT 2019-2020 
Kultainen ansiomerkki  
nro 247 Ismo Koponen Radio 
Hopeinen ansiomerkki  
ei jaettu  
 



TILINTARKASTUSKERTOMUS

Helsingin Bowlingliitto Ry:n jasenille

Tilinpaatoksen tilintarkastus

Lausunto

OlemmetilintarkastaneetHelsinginBowlingliittoRy:n (y-tunnus0201236-3) tilinpaatoksentilikaudelta
1.7.2019-30.6.2020. Tilinpaatossisaltaataseen,tuloslaskelmanja liitetiedot.

Lausuntonamme esitamme, etta tilinpaatos antaa oikean ja riittavan kuvan yhdistyksen toiminnan
tuloksestaja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien
saannostenmukaisestija tayttaa lakisaateisetvaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavanmukaisesti.
Hyvan tilintarkastustavanmukaisia velvollisuuksiammekuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan
velvollisuudet tilinpaatoksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksesta niiden
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme
tilintarkastustaja olemme tayttaneet muut naiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.
Kasityksernmemukaan olemme hankkineet lausuntommeperustaksi tarpeellisenmaaran tarkoitukseen
soveltuvaatilintarkastusevidenssia,

Tilinpaatosta koskevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpaatoksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan Suomessa
voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti ja tayttaa lakisaateiset
vaatimukset. Hallitus vastaa myos sellaisesta sisaisesta valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi
voidakseen laatia tilinpaatoksen, jossa ei ole vaarinkaytoksesta tai virheesta johtuvaa olennaista
virheellisyytta,

Hallitus on tilinpaatosta laatiessaan velvollinen arvioimaanyhdistyksen kykya jatkaa toimintaansaja
soveltuvissa tapauksissa esittamaan seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etta
tilinpaatoson laadittu toiminnanjatkuvuuteen perustuen.Tilinpaatoslaaditaan toiminnanjatkuvuuteen
tai sen toiminta lakkauttaatai ei olemuuta realistista

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaatdksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siita, onko tilinpaatoksessa kokonaisuutena
vaarinkaytoksesta tai virheesta johtuvaa olennaista virheellisyytta, seka antaa
tilintarkastuskertomus, joka sisaltaa lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso,
mutta se ei ole tae siita, etta olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvan tilintarkastustavan
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksia voi aiheutua vaarinkaytoksesta tai
virheesta, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella
odottaa vaikuttavan taloudellisiin paatoksiin, joita kayttajat tekevat tilinpaatoksen perusteella.

1

-- ... -------------------------------------



Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etta kaytamme ammatillista
harkintaa ja sailytamme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisaksi:
• Tunnistamme ja arvioimme vaarinkaytoksesta tai virheesta johtuvat tilinpaatoksen olennaisen

virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme naihin riskeihin vastaavia
tilintarkastustoimenpiteita ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen maaran
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siita, etta vaarinkaytoksesta johtuva
olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta virheesta johtuva
olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, silla vaarinkaytokseen voi liittya yhteistoimintaa,
vaarentamista, tietojen tahallista esittamatta jattamista tai virheellisten tietojen esittamista
taikka sisaisen valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta valvonnasta
pystyaksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet
mutta emme siina tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisaisen
valvonnan tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon
tekemien kirjanpidollisten arvioidenja niista esitettavien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopaatoksen siita, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpaatos perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopaatoksen siita, esiintyyko sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvaa
olennaista epavarmuutta, joka voi antaa merkittavaa aihetta epailla yhdistyksen kykya jatkaa
toimintaansa. Jos johtopaatoksemme on, etta olennaista epavarmuutta esiintyy, meidan taytyy
kiinnittaa tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin
tilinpaatoksessa esitettaviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ole riittavia,
mukauttaa lausuntomme. Johtopaatoksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispaivaan menncssa hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpaatoksen, kaikki tilinpaatoksessa esitettavat tiedot mukaan lukien, yleista
esittamistapaa, rakennetta ja sisaltoa ja sita, kuvastaako tilinpaatos sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta
ja ajoituksesta seka merkittavista tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen
valvonnan merkittavat puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kasittaa toimintakertomuksen. Tilinpaatosta
koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpaatoksen tilintarkastuksen yhteydessa ja tata
tehdessamme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpaatoksen tai
tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietamyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan
olennaisesti virheellista. Velvollisuutenamme on lisaksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu
sen laatimiseen sovellettavien saannosten mukaisesti.
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Lausuntonamme esitamme, etta toimintakertomuksen ja tilinpaatoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja etta
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien saannosten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme tyon perusteella johtopaatoksen, etta toimintakertomuksessa on
olennainen virheellisyys, meidan on raportoitava tasta seikasta. Meilla ei ole taman asian suhteen
raportoitavaa.

Helsingissa 11. paivana marraskuuta 2020

~fUK~la
Liinasaarentie 15,02160 Espoo

Riku Karna
KHT
Kasinokuja 1 A 5, 04400 Jarvenpaa
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TULOSLASKELMA 
 1.7.2019 - 30.6.2020 1.7.2018 - 30.6.2019 
 
Varsinainen toiminta   
  Kilpailutoiminta   
    Tuotot 67.447,61 74.971,80 
    Kulut -39.710,75 -59.034,49 
  Kilpailutoiminta yhteensä 27.736,86 15.937,31 
  Julkaisutoiminta   
    Tuotot 500,00 0,00 
    Kulut -1.240,00 0,00 
  Julkaisutoiminta yhteensä -740,00 0,00 
  Yhteiset tuotot ja kulut   
    Tuotot 10.946,01 8.977,78 
    Kulut   
      Henkilöstökulut -61.493,18 -64.938,83 
      Poistot ja arvonalentumiset -24,06 -32,08 
      Muut kulut -26.117,28 -25.927,17 
    Kulut  yhteensä -87.634,52 -90.898,08 
  Yhteiset  tuotot ja kulut yhteensä -76.688,51 -81.920,30 
Varsinainen toiminta yhteensä -49.691,65 -65.982,99 
Varainhankinta   
  Tuotot 83.171,00 80.803,00 
  Kulut -44.525,00 -43.254,00 
Varainhankinta yhteensä 38.646,00 37.549,00 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta   
  Tuotot 1.310,66 5.491,37 
  Kulut -157,40 -164,81 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta             1.153,26             5.326,56 
Tilikauden tulos            -9.892,39          -23.137,55 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -9.892,39 -23.137,55 
 ––––––––––––– ––––––––––––– 
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TASE 
 30.6.2020 30.06.2019 
 
V a s t a a v a a   
  PYSYVÄT VASTAAVAT   
    Aineelliset hyödykkeet   
      Koneet ja kalusto 72,18 96,24 
    Aineelliset hyödykkeet yhteensä 72,18 96,24 
    Sijoitukset   
      Muut osakkeet ja osuudet 205.077,62 205.077,62 
    Sijoitukset yhteensä         205.077,62         205.077,62 
  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 205.149,80 205.173,86 
  VAIHTUVAT VASTAAVAT   
    Lyhytaikaiset saamiset   
      Myyntisaamiset 6.570,40 6.911,60 
      Lainasaamiset 10.319,73 15.601,70 
      Muut saamiset 11,72 0,72 
      Siirtosaamiset  118,13 
    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 16.901,85 22.632,15 
    Rahat ja pankkisaamiset   
      Pankkisaamiset 11,27 11,27 
    Rahat ja pankkisaamiset yhteensä               11,27               11,27 
  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ           16.913,12           22.643,42 
V a s t a a v a a yhteensä 222.062,92 227.817,28 
 ––––––––––––– –––––––––––––
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TASE 
 30.6.2020 30.06.2019 
V a s t a t t a v a a   
  OMA PÄÄOMA   
    Muut  rahastot   
      Muut  rahastot -285,92 -285,92 
    Muut  rahastot  yhteensä -285,92 -285,92 
    Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -198.740,68 -221.878,23 
    Tilikauden yli-/alijäämä             9.892,39           23.137,55 
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -189.134,21 -199.026,60 
  VIERAS PÄÄOMA   
    Lyhytaikainen vieras pääoma   
      Ostovelat -8.387,54 -8.004,81 
      Muut velat -9.347,21 -1.826,56 
      Siirtovelat -15.193,96 -18.959,31 
    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä          -32.928,71          -28.790,68 
  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ          -32.928,71          -28.790,68 
V a s t a t t a v a a yhteensä -222.062,92 -227.817,28 
 ––––––––––––– ––––––––––––– 
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TILlNPAATOKSEN ALLEKIRJOITUS

Kaj Kerbs
puheenjohtaja

Janne Kolhonen
varapuheenjohtaja

Kaarina Svanstrorn

~~
Ari Tiainen

~((1,~~D::::...__===t~·..::::::.....s>:::::...~-
Markku Pennanen
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Nina Kovanen
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TILINPAA TOSMERKINTii.

Suoritetusta tilintarkastuksesta on Uinaan annettu kertomus.

Helsinqissa11 .112020

Riku Kama. KHT
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