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LIITON TOIMINNAN TAVOITE

 Liiton toiminnan tavoitteena on edistää kilpakeilailua huipputasolta 
aivan alimmalle harrastajatasolle saakka, pyörittää kilpailutoimintaa niin 
sarjaotteluissa kuin henkilökohtaisissa kisoissa, valvoa lajin ja alan etua, 
tehdä tunnetuksi keilailua kaikilla tavoilla ja tasoilla, tukea liiton seuroja 
kouluttamalla ja opastamalla sekä osallistua kansalliseen yhteistyöhön.

 Kauden 2018-2019 toiminta jatkaa totutusti vanhalta pohjalta eli suuria 
muutoksia edeltäneisiin kausiin ei tehdä. Kilpailupuolella joukkuemäärät 
ja pelimuodot pysynevät pitkälti ennallaan

 Koulutus- ja nuorisovaliokuntaa ei varsinaisesti ole, mutta katamme 
toimintamme tältä osin tukemalla mm. GB:n Let’s Bowlia, joka keskittyy 
nimensä mukaisesti uusien keilaajien laji- ja järjestö-koulutukseen, 
valmennukseen ja ohjaukseen. 

 Seurojen toimintaedellytysten parantaminen ja ohjaaminen ovat olleet 
ja ovat myös jatkossa yksi pääteemoista, tulevalla kaudella pääpaino on 
talouden hallinnassa. 

 Seurataso on edelleen uusien jäsenten pääasiallinen kohtaamistaso ja 
sitä tukemalla saadaan ko-ko liiton jäsenmäärä kasvatettua ja lisättyä 
aktiivisuutta niin radoilla kuin ratojen takana.



YLEISTÄ

 HBL:n oman normaalin yhdistystoiminnan puitteissa tapahtuva 
jäsenhankinta on siis lähinnä akti-voimista. Ja nyt toista kautta 
hyvänä apuvälineenä on Ensilisenssi. Toivomme seurojen kiinnittävän 
huomionsa passiivisiin ja entisiin keilaajiinsa, niin nuoriin kuin keski-
ikäisiin.

 HBL järjestää tai ostaa resurssiensa puitteissa em. tavalla kerrottuna 
kauden ai-kana jossain määrin koulutusta, kursseja ja tapaamisia tai 
tiedottaa muiden järjestämistä vastaavista tapahtumista. 

 Kohderyhmiä: Naisten omia kursseja suunnitellaan, jos niille nähdään 
tarvetta ja saadaan riittävästi palautetta tietyn asian koulutukseen. 
Toinen kohderyhmä on ikääntyvät ihmiset, jotka hakevat uutta 
harrastusta.



KILPAILUTOIMINTA

 Kauden aikana HBL:n alueella pelataan jälleen muutama 
merkittävä kisa: BBO, SKL ranking, Firma SM ja EM

 Sarjapelitoiminta jatkuu samalla tavalla vain naisten Trioa 
muuttaen

 Veteraanisarjassa (2x3) pyritään kierrosten yhdistämiseen vielä 
nykyistä enemmän muutama kausi takaperin testatulla tavalla. 

 Helsinki Ranking PariCup muuttuu hieman. Pudotuspelikaavio 
muuttuu: 16 paria etenee jatkoon nykyisen 32 sijasta. 4 paria / 
osakisa syksyllä.

 Muutoin kilpailukausi menee edellisten vuosien kaavaa 
noudattaen. Vain B- ja CD-mestaruus vaihtaa hallia Tapiolasta 
Taliin.



KOULUTUS

 Tapiolan, Tapanilan ja Talin juniorikeilailua tuetaan ja jatketaan 
viime vuodet pyörineillä formaateilla ja vetäjillä. 

 HBL huolehtii osaltaan, että alueellamme ja sen seuroissa on 
riittävästi ohjaajia ja valmentajia, joilla on käytössään aina 
uusimmat valmennustiedot ja – metodit. 

 Yhteistyö Hgin kaupungin kanssa vakinaistuu Easy Sport ja Fun 
Action-ryhmillä ensi kaudella ja on osa Let’s Bowlia. 



TALOUS

 Taloutta on normaaliin tapaan arvioitu viime vuosien valossa ennallaan 
pysyvillä lisenssimäärillä ja hieman alenevilla kilpailusuoritusmäärillä. Kuten 
joka vuosi aikaisemminkin on ohjeena ollut, niin tarvittaessa ja vaadittaessa 
hallitus tekee jo kauden aikana ratkaisuja talousvaliokunnan ohjeiden ja 
vinkkien mukaisesti. Tavoitteena on viime vuosina ollut maltillinen tulos.

 Hallitus eikä talousvaliokunta haluasi ensi keväänä lähteä HBL:n maksujen 
suuriin tai edes pieniin korotuksiin. Maltillinen euron korotus on jälleen tälle 
kaudelle taloudellinen pakko, mutta ei vielä elinehto. Kilpailumaksujen osalta 
pidetään nykyinen taso. 

 Liiton talous on vähintään kohtuullinen, kun verrataan muihin samantasoisiin 
ja -tapaisiin urheilujärjestöihin ja -liittoihin. Silti kassa ja muut omaisuuserät 
eivät salli tuhlailua vaan on edettävä koko ajan maltillisesti.

 Tapiolan hallin osakkeiden myynnistä saadun pääoman korkotuottoa ei ole 
huomioitu. Eikä muita osakkeiden arvonkorotuksia.

 Tutkimme todennäköisesti olemattomia mahdollisuuksiamme saada tukea 
esim. kilpailusihteerin työvoimakulujen kattamiseen



TIEDOTUSTOIMINTA

 Liiton pääasiallinen tiedotus tapahtuu sähköpostin ja internetin 
kautta. Nykyisistä seuroistamme vain yhtä ei tavoiteta 
sähköpostitse. Muutamilla seuroilla yhteyshenkilön vaihtuessa 
unohtuu uuden yhteyshenkilön ilmoittaminen liiton toimistoon.

 Perinteistä kirjeitse tapahtuvaa tiedottamista ei missään 
vaiheessa lopeteta, mutta seuroille suosi-tellaan asioiden 
hoitamista sähköpostin välityksellä.

 Tietosuoja tuo omat haasteensa

 HBL-ilmeen ja ulkoasun saaminen paremmin tämän päivän 
kuosiin.



MUU TOIMINTA

 Liiton etujen mukaisesti haetaan erilaisia vaikutusmahdollisuuksia 
SKL:n eri toimielimissä, niin hallituksessa, valtuustossa kuin 
valiokunnissa. 

 Liitto pyrkii saamaan edustajaansa näkymään myös muissa 
urheilun ja liikunnan paikallisissa päätös- ja valmisteluelimissä. 

 Olemme mukana ESLU:n pj- ja tj-klubeissa ylläpitämässä suhteita 
muihin lajeihin ja seuroihin pää-kaupunkiseudulla.


