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Liiton toiminnan tavoite 
Helsingin Bowlingliitto on vuonna 1924 perustettu kaikille keilailusta kiinnostuneille avoin aatteellinen yhdis-
tys. Liiton toiminnan tavoitteena on aktiivisesti edistää kilpakeilailun näkyvyyttä, valvoa lajin ja alan etua, 
tehdä tunnetuksi keilailua kaikilla tavoilla ja tasoilla, tukea liiton seuroja kouluttamalla ja opastamalla sekä 
osallistua kansalliseen yhteistyöhön.  
 
Kauden 2015-2016 toiminnassa emme tee juuri mitään muutoksia edeltäneisiin kausiin. Kilpailupuolella 
joukkuemäärät ja pelimuodot pysynevät ennallaan, mutta sarjoja miesten pääsarjassa (4-mies I ja II div) 
uusitaan hieman. Järjestöllisesti valiokunnista kilpailu ja talous jatkavat toimintaansa aktiivisina ja mahdolli-
simman itsenäisinä osina yhdistystämme siltä osin kuin säännöt sen sallivat. Kilpailuvaliokunnan rooli on 
painottunut kilpailujen kehittämiseen ja taustavaikuttamiseen eikä sillä ole ollut eikä jatkossakaan ole varsi-
naista toimijan roolia kilpailutapahtumissa ja/tai -järjestelyissä. Kilpailuvaliokunnan alaisuudessa itsenäisesti 
toimivat valtakunnansarjavetäjät ja turnausjohtajat vastaavat edelleen totutun kaavan mukaan kilpailutoimin-
nan näkyvästä osasta toimiston kanssa. Tälle ryhmälle maksetaan korvauksia mm. matkakulujen kattami-
seksi. Hallitus ja valiokunnat toimivat vapaaehtoiselta ”kahvit ja pulla” -pohjalta. Koulutus- ja nuorisovaliokun-
taa ei ole vaan tältä osin tuemme GB:n ja Boltsi-72:n yhteistä Let’s Bowl hanketta, joka keskittyy nimensä 
mukaisesti uusien keilaajien laji- ja järjestökoulutukseen, valmennukseen ja ohjaukseen. Hallitus valvoo ja 
vastaa junioritoiminnan kehittämisestä ja toimisto kilpailutoiminnan pyörittämisestä. Alueemme pelaajien 
osallistuminen Junnu Touriin, Bowling Moveriin ja muihin vastaaviin tapahtumiin siirtyy seurojen vastuulle 
ainakin tämän kauden ajaksi. 
 
Seurojen toimintaedellytysten parantaminen ja ohjaaminen ovat olleet ja ovat myös jatkossa yksi päätee-
moista. Tässä tukenamme on ESLU:n Seura Akatemia ja sen koulutustarjonta. Myös SKL:n tavoitteenasette-
lussa etusijalla oleva seurojen hyvä toiminta lisää omalla tavallaan jäsenmäärää ilman varsin turhiksi todettu-
ja jäsenhankintakampanjoita. Erilaisten kampanjoiden kautta tulleet jäsenet ovat olleet lähes poikkeuksetta 
vain lyhyen aikaa mukana toiminnassa eikä kaivattua jatkuvuutta ole tällä tavoin saatu luotua. SKL:n ja mui-
den toimijoiden jäsenhankinnassa olemme tietysti mukana omalta osaltamme ja pyrimme ohjaamaan keila-
koulujen, kampanjoiden ja messujen kautta tulleet yhteydenotot oikeisiin seuroihin. Emme kuitenkaan varaa 
tähän kuin marginaalisen osan resurssejamme. Seurataso henkilökohtaisine kontakteineen on edelleen uu-
sien jäsenten pääasiallinen kohtaamistaso ja sitä tukemalla saadaan tuettua koko liiton jäsenmäärää ja lisät-
tyä aktiivisuutta niin radoilla kuin ratojen takana. Erityisesti keilakoulujen kautta seurat voivat värvätä uusia 
pelaajia ilman SKL:n jäsenmaksuja. Vuosikokouksen päätöksen mukaan myös HBL:n 1. vajaan kauden re-
kisterimaksu jätetään uudelta keilaajalta perimättä. 

Yleistä 
HBL:n oman normaalin yhdistystoiminnan puitteissa tapahtuva jäsenhankinta on siis lähinnä aktivoimista. 
Kiinnitetään huomiota passiivisiin ja entisiin keilaajiin, niin nuoriin kuin keski-ikäisiin. Tässä mahdollisesti 
tukena on uusi harrastajalisenssi. 
Helsingin Bowlingliitto järjestää resurssiensa puitteissa kauden aikana jossain määrin koulutusta, kursseja ja 
tapaamisia tai tiedottaa muiden järjestämistä vastaavista tapahtumista. 
Jäsentilaisuuksia pidetään erilaisten kokousten yhteydessä. Mm. SKL:n Hyvä KeilaSeura- ja VALO:n Hyvä 
Seura-hankkeiden merkeissä, jos niitä alueella pidetään. 
Uusien jäsenetujen löytäminen eri yhteistyösopimusten kautta on jatkuvalla – jopa ikuisella – työlistalla. Jä-
senistön toivotaan vinkkaavan eri mahdollisuuksista. 
Helsingin Bowlingliitossa toimivat seuraavat valiokunnat: talous, kilpailu. Liiton hallitus muodostaa tarvittaes-
sa valiokuntia, mm. naistoimikunnan ja/tai tiedotusvaliokunnan. Erikseen nimettävien työryhmien toimintata-
vat ja -suunnitelmat hyväksyy HBL:n hallitus. Lisäksi veteraaneilla on omat toimielimensä, joka osin vastaa 
omista kuluistaan omalla liiga- ja kilpailutoiminnallaan. 
 
Kilpailutoiminta 
 
Kauden aikana ei HBL:llä ole yhtä vain merkittävää huipennusta kaudelle. Ballmaster Open Tali Youth Open 
ja Tali Senior Open (?) ovat muita huippukisoja, mutta niiden järjestelyistä taloudellisen vastuun kantaa muut 
kuin HBL. HBL tukee tarvittaessa kisojen onnistumista omalta osaltaan. 
HBL:n A-mestaruus pelataan BBO:n yhteydessä edellisten kausien positiivisen palautteen siivittämänä. Nyt 
lisäpanosta tuo kisasta mahdollisesti irtoava finaalipaikka. Osa BBO-finalisteista tulee 1. viikonlopun pelaajis-
ta, jos kisasuunnitelma toteutuu 
 



Sarjapelitoiminta jatkuu siis hieman miesten 4x1 am sarjan I divisioonaa uusien ja 4x1 am II divisioonanosal-
ta pelipäiviä vähentäen. I divisioona jaetaan joulun aikaan nousu- ja putoamislohkoihin ja sarjat alkavat ke-
väällä uudelleen ja joukkueet lähtevät nollilta kisaamaan noususta tai putoamisesta. II divisioona pelaa ensi 
kaudella 4 peliä per kierros tämän kauden 3 pelin sijaan. I divisioona 5 peliä ja mestaruussarja pysyy nykyi-
sen 7 pelin/kierros formaatissa. Naisten sarjan pelitapa päätetään lopullisesti joukkueiden ilmoittauduttua.  
Arkipelaaminen ei ole sarjatoiminnassa lisääntymässä. Seniorisarjojen kaksi ylintä tasoa pelaavat edelleen 
ainakin suurimman osan ellei kaikkia peleistään Talissa. Veteraanisarjassa (2x3) jpyritään kierrosten yhdis-
tämiseen viime kausien tapaan. Sarjamaksuihin tulee pieniä muutoksia hallien ratamaksujen korjausten 
myötä. Liitto ei nosta maksujaan.  
Sarjasääntöihin tulee muutamia tarkennuksia ja muutoksia. Mm. sarjatoiminnassa on kauden alusta alkaen 
sallittua pelata yhdellä yhdistelmäjoukkueella. Seurat X ja Y voivat pelata yhdessä nimellä XY eikä pelaajien 
tarvitse tehdä erillisiä farmisopimuksia. 
 
Helsinki Ranking PariCup jatkuu samalla formaatilla mahdollisesti tehtävin pienin sääntöuudistuksin ja – 
tarkennuksin. 
 
Liiton mestaruuskilpailuihin ei tehdä muutoksia. Veteraanikisan finaali pelataan edelleen ikähyvityksin 6 sar-
jaa + pudotuspelit. B- ja CD-mestaruudet ja Avoimet mestaruudet sekä Seniorimestaruudet ratkaistaan finaa-
leissa Round Robinilla ja ilman tasoituksista. Kisat pelataan samoissa halleissa kuin kaudella 2014-2015. 
 
Helsinki Ranking, joka koostuu seurojen järjestämien erikoiskilpailujen sarjasta, pelataan 12 kilpailun jak-
soissa syksyllä ja keväällä. Kauden aikana pelatuista 12 osakilpailusta lasketaan 9 parasta osakilpailua pis-
teisiin mukaan. Osakilpailun kesto pidetään kolmessa viikossa. Sekä syksyn että kevään viimeinen HR12-
osakisa pelataan hieman normaalia vaikeammissa olosuhteissa. Ja kausi päätetään Rankingfinaaleilla, joihin 
pääsee kustakin sarjasta 10 pelaajaa: syksyn ja kevään sarjavoittajat sekä 6 parasta yhteispisteiden perus-
teella. Lisäksi Pro-sarjassa finaaliin pääsee em. lisäksi 2 parasta A-luokkalaista ja CD-luokassa kaksi paras-
ta D-luokkalaista. Championissa finaaliin pääsee 8 parasta pisteiden perusteella. Jos syksyn voittaja nousee 
toiseen sarjaan kevään ajaksi, niin hän pelaa finaalissa siinä sarjassa, jossa oli syysykkönen. Lisäksi on 
muistettava, että finaali on oma erillinen kisansa ja siinä on pelattava saadakseen palkinnon.  
 
Liittomyllyt ja kaupunki-ottelut ovat tulevalla kaudella edelleen kilpailuohjelmassa ja pyrimme saamaan isku-
kykyiset joukkueet aktiivisesti pelaavista. Liitto-otteluiden ja –myllyjen joukkueiden valintaprosessi ei muutu 
edellisestä kaudesta. Liitto-ottelut valitaan lähtökohtaisesti Helsinki Rankingin ja valtakunnallisen keskiarvon 
mukaan ja liittomyllyissä mestarijoukkueet saavat ensin valita HBL:ää edustamaan lähtevän joukkueen jäse-
niä.  
 
Junnujen kilpailutoimintaa pyritään aktivoimaan tulevina vuosina. Juniorirankingia eikä junnusarjaa pelata, 
mutta yksi kisa kauden aikana pelataan. Mahdollisesti jonkinlainen massatapahtuma Talissa. 
 
Aktiivisien harrastajien ns. Viking Kerhona tunnettu kisareissu toteutetaan myös tällä kaudella. Matka suun-
tautunee jälleen Viroon: Perona tai Estonia Openiin.  
Nuorten alle 24-vuotiaiden opiskelijoiden kilpailemista tuetaan alennetuin toiminta- / palkintorahamaksuin. 
 
Koulutus 
 
Koulutus toimintaa jatketaan entisen mukaisesti. Seurakoulutusta järjestetään ESLU:n kurssitarjonnan mu-
kaisesti ja sitä pyritään hieman lisäämään kauden aikana, jos tarvetta ilmenee. 
 
Tapiolan juniorikerhoa sekä toivottavasti myös Talin kaverikeilailua jatketaan vuoden pyörineellä formaatilla 
ja vetäjillä. Niiden markkinointiin panostetaan ja tehostetaan tiedotusta ympäristöön edelleen. Tapanilan 
keilailukerho jatkuu sekin sekä pojille että tytöille, jos se ei sulaudu Lets’ Bowl-hankkeen osaksi. 
 
HBL huolehtii osaltaan että alueellamme ja sen seuroissa on riittävästi ohjaajia ja valmentajia, joilla on käy-
tössään aina uusimmat valmennustiedot ja – metodit. Pääosin ohjaaja- ja valmentajakoulutus hoidetaan 
hyödyntämällä SKL:n koulutustarjontaa. HBL järjestää lisäksi tarpeen mukaan lisäkoulutusta ja seminaareja, 
mm. kilpailu- ja seurajohtamiseen. Tavoitteena on kouluttaa 2 - 4 valmentajaa lisää vuosittain. 
 
Syksyllä jatkunee yhteistyö Hgin kaupungin kanssa heidän NYT-hankkeen mukana. Tavoittelemme hank-
keessa mukana olevia 17-29-vuotiaita mukaan keilailun pariin antamalla heille ohjausta ja opastusta. Mu-
kaan saadaan myös Easy Sport ja Fun Action-ryhmiä kaupungin liikuntaviraston kautta. 
 



Talous 
 
Taloutta on normaaliin tapaan arvioitu viime vuosien valossa. Tarvittaessa ja vaadittaessa hallitus tekee jo 
kauden aikana ratkaisuja mm. osakkeita myymällä talousvaliokunnan ohjeiden ja vinkkien mukaisesti. Ta-
voitteena on viime vuosina ollut maltillinen mutta positiivinen tulos, jotta vältyttäisiin seurojen jäsenmaksujen 
korotukselta vuosi toisensa jälkeen. Talousvaliokunta esitti hallitukselle kauden budjetin perustaksi hieman 
alenevaa lisenssimäärää ja maltillisesti vähenevää pelisuoritusten määrää. Hallitus eikä talousvaliokunta 
haluasi ensi keväänä lähteä HBL:n maksujen korotuksiin, mutta se lienee taloudellinen pakkokierre. 
 
Harrastajalisenssi tuomia lisätuloja ei ole budjetoitu eikä Tapiolan hallin osakkeista saatavaa korkotuloa. 
Osakemyynnin pääomaa ei sijoiteta kilpailutoimintaan. Vuosittainen korko käytetään jatkossa keilailun kehit-
tämiseen. 
 
Oman toimitilan omistukseen liittyviä ratkaisuja on pidetty avoimena jo reilut 7 vuotta eikä tässäkään toimin-
tasuunnitelmassa tilannetta muuksi muuteta, vaikka on tullut hyvin selväksi että toimistoa ei kukaan tänä 
päivänä ostaisi. Vuokraaminen voisi olla todennäköisempi vaihtoehto. Mitään pakottavaa tarvetta Leiviskä-
tien toimitilan realisointiin ei ole ollut. Mutta nykyiset tilat ovat hieman suuret tarpeisiin nähden ja onneksi 
olemme saaneet tilaa osin vuokrattua. Toisenlaisia ratkaisuja tehdään nopeasti, mikäli sillä saadaan nykyi-
seen tilanteeseen olennaista parannusta. Toimiston myynti on siis edelleen yksi mahdollisuus muiden jou-
kossa. Mutta ensin tila pitäisi perushuoltaa. 
Töiden jakaminen ollut haasteellista viime kausilla. Tämän hetken tiedoilla yritämme jatkaa toissa kauden 
tapaan eli haemme syksyllä/vuoden vaihteessa esim. palkkatukea osa-aikaisen toimistonsihteerin työvoima-
kulujen kattamiseksi. Toinen ja budjetissakin huomion otettu mahdollisuus on teettää pieni osa tallennus- ja 
arkistointityöstä seurojen talkoilla. 
 
 
Tiedotustoiminta 
 
Liiton pääasiallinen tiedotus tapahtuu sähköpostin ja internetin kautta. Alamme panostaa myös Facebookin 
kaltaisiin tapoihin tiedottaa kuulumisistamme, jos vain saamme jonkun aktiivin hoitamaan FB-profiilia. Perin-
teistä kirjeitse tapahtuvaa tiedottamista ei missään vaiheessa lopeteta, mutta seuroille suositellaan asioiden 
hoitamista sähköpostin välityksellä. 
 
Kotisivut, www.helsinginbowlingliitto.fi, on osoittanut käyttökelpoisuutensa kilpailujen tulospalvelussa, vaikka 
käytettävyydestä on joiltain osin parannettavaa. Yli 800 kävijää alkuviikosta kertoo, että tuloksia haetaan 
netistä varsin ahkerasti. Lisäksi alati kehittyvä ja uusiutuva rekisteripalvelu parantaa kisojen ns. on-line tu-
lospalvelua. 
Tulos- ja uutismateriaalia toimitetaan totutun tavan mukaisesti medialle. Valitettavasti tuloksia ei juurikaan 
julkaista. 
 
Muu toiminta 
 
Liiton etujen mukaisesti haetaan vaikutusmahdollisuuksia SKL:n eri toimielimissä, niin hallituksessa, valtuus-
tossa kuin valiokunnissa. Vaikka toimielimissä ja/tai valiokunnissa olevat edustajat eivät suoranaisesti edusta 
HBL:ää, niin he saavat tuotua asioihin HBL:n näkökantoja sekä saavat HBL:n äänen ja ajatukset esille. Sa-
malla saamme myös tätä kautta tietoa SKL:stä meille. Valiokuntien puheenjohtajuudet eivät ole tavoitteena, 
vaan jäsenyydet kaikissa valiokunnissa. 
 
SKL:n huonon palautteen saama alueorganisaatiokeskustelu (mm. kaudella 2012-2013 esitetty ”Maakuntien 
liitot”) toivottavasti jatkuu ja tulemme olemaan siinä aktiivisena osapuolena ja toimijana. 
 
Liitto edustaa kilpakeilailun arvoja Bowling Oy:n hallituksessa kaikin tavoin. 
 
Liitto pyrkii saamaan edustajaansa näkymään myös muissa urheilun ja liikunnan paikallisissa päätös- ja val-
misteluelimissä. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilussa emme operoi aktiivisesti kokousosallistumisia enem-
pää, Helsingin SeuraParlamentissa pyrimme pitämään asemamme ja olemme mukana, jos muita alueellisia 
lautakuntia muodostetaan. Olemme mukana ESLU:n pj- ja tj-klubeissa ylläpitämässä suhteita muihin lajeihin 
ja seuroihin pääkaupunkiseudulla. ESLU:lla on myös valmentajaklubi, johon toivomme meidän valmentajil-
tamme pientä panostamista läsnäolollaan. 


