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LIITON TOIMINNAN TAVOITE 

Helsingin Bowlingliitto on vuoden 1924 huhtikuussa perustettu kaikille keilailusta sen eri muodois-
saan kiinnostuneille avoin aatteellinen yhdistys. Liiton tarkoituksena on johtaa, ohjata ja valvoa 
keilailu-urheilua toiminta-alueellaan sekä kehittää keilailua ja sen tunnetuksi tekemistä sekä toimia 
jäsentensä yhdyssiteenä.  

Liiton toimialaan kuuluvat kaikki keilailumuodot. Toiminnan perustana ovat edustuksellinen demo-
kratia ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään tasa-arvoa. Liiton päätoimintana 
on edistää kilpakeilailua kansalliselta huipputasolta aivan alimmalle harrastajatasolle saakka, pyö-
rittää kilpailutoimintaa niin sarjaotteluissa kuin henkilökohtaisissa kisoissa, tukea liiton seuroja kou-
luttamalla ja opastamalla sekä osallistua kansalliseen yhteistyöhön. 

Kauden 2020-2021 toiminta on koronaviruksen takia alkukaudesta totutusta poikkeava ja voi vaatia 
joitakin soveltavia toimenpiteitä. Toivottavasti kausi jatkuu vanhalta pohjalta jo loppusyksystä eli 
sen osalta muutoksia edeltäneisiin kausiin ei tehdä eikä niihin varauduta täysimittaisesti. Kausi 
jatkuu todennäköisesti normaalia pitempään jopa kesäkuulle asti. Kilpailupuolella joukkuemäärät ja 
pelimuodot pysynevät pitkälti ennallaan. Tätä kirjoitettaessa vantaalaisten tulo 1-2 joukkueella 4x1 
am -sarjaan on hyvin todennäköistä. Suunnitteilla olevalle kaudelle on tarkoitus avata naisille oma 
henkilökohtainen kisamuoto Helsinki Rankingin ideapohjalta toteutettuna. Tämän valmistelu ja to-
teutus on naisten oman valiokunnan harteilla. 

Valiokunnistamme kilpailu ja talous jatkavat toimintaansa kuten menneinä vuosina ja itsenäisinä 
osina, siltä osin kuin sääntömme sen sallivat. Kilpailuvaliokunnan rooli on viime vuosina painottu-
nut kilpailujen kehittämiseen ja taustavaikuttamiseen. Kilpailuvaliokunnan valvonnassa ja alaisuu-
dessa toimivat hallien valtakunnansarjavetäjät ja turnausjohtajat vastaavat kilpailujen näkyvästä 
osasta toimiston kanssa. Tälle ryhmälle maksetaan korvauksia mm. matkakulujen kattamiseksi. 
Hallitus ja valiokunnat toimivat vapaaehtoiselta ”kahvit ja pulla” -pohjalta. 
Koulutus- ja nuorisovaliokuntaa ei varsinaisesti ole. Katamme toimintamme tältä osin tukemalla 
GB:n Let’s Bowlia, joka keskittyy nimensä mukaisesti uusien keilaajien laji- ja järjestökoulutukseen, 
valmennukseen ja ohjaukseen. Tapanilan juniorihanke Mosa Strike on osa Let’s Bowlia. Kaikki 
juniorihankkeet tarvitsevat lisää vetäjiä ja ohjaajia. HBL varautuu koulutuksen tuomiin lisäkustan-
nuksiin. 
Helsingin Firmakeilailun yhdistyminen kauden alussa HBL:ään omana jaostonaan tuo yhden uuden 
valiokuntaan verrattavan toimielimen mukaan. Jaosto toimii omana yksikkönään vastaten pääasi-
assa Talissa toimivista harrastekeilailuista. Tarkoitus on laajentaa toimintaa, jos se vain on vallitse-
vassa tilanteessa mahdollista. 
Toinen uusi valiokuntaan verrattava on markkinointiryhmä, joka aloittaa kauden alussa ja rakentaa 
markkinoinnille perusteita myös HBL:n rajat rikkoen Vantaan suuntaan. 
Hallitus valvoo ja vastaa junioritoiminnan kehittämisestä ja toimisto kilpailutoiminnan pyörittämises-
tä. Alueemme pelaajien osallistuminen Junnu Touriin, Bowling Moveriin ja muihin vastaaviin tapah-
tumiin on seurojen vastuulla. 

Seurojen toimintaedellytysten parantaminen ja ohjaaminen ovat olleet ja ovat myös jatkossa yksi 
pääteemoista, pääpaino on talouden hallinnassa. Tukenamme on kehittynyt ESLU:n Seura Akate-
mia ja sen laaja koulutustarjonta. Taloushallinnon koulutuksesta kaudella vastaa ESLU ja sen yh-
teistyötahot. 
SKL:n tavoitteenasettelussa etusijalla oleva seurojen hyvä toiminta lisää omalla tavallaan jäsen-
määrää ilman varsin turhiksi todettuja jäsenhankintakampanjoita. Kampanjoiden kautta tulleet li-
senssipelaajat ovat olleet lähes poikkeuksetta vain lyhyen aikaa mukana toiminnassa eikä kaivat-
tua jatkuvuutta ole tällä tavoin saatu luotua. SKL:n ja muiden toimijoiden jäsenhankinnassa olem-
me mukana omalta osaltamme ja ohjaamme keilakoulujen, kampanjoiden ja messujen kautta tul-
leet yhteydenotot oikeisiin seuroihin. Emme kuitenkaan varaa tähän resurssejamme, etenkin näin 
poikkeuksellisena kautena. Seurataso on edelleen uusien jäsenten pääasiallinen kohtaamistaso ja 
sitä kouluttamalla, tukemalla ja ohjaamalla saadaan koko liiton jäsen kuin lisenssipelaajien määrää 
kasvatettua sekä lisättyä aktiivisuutta niin radoilla kuin ratojen takana. Uusien keilaajien rekrytoi-
miseksi on käytössä kaksi eri kanavaa: Keilakoulujen kautta seurat voivat värvätä uusia pelaajia 



ilman SKL:n jäsenmaksuja ja SKL:n Ensilisenssi on kaikkien käytettävissä. Lisenssi antaa täydet 
kilpailuoikeudet halpaan hintaan kahdeksi – jopa kahdeksi ja puoleksi – vuodeksi. Lisenssiä voi 
käyttää joko HBL:n harrastajaseuran kautta tai vielä parempana vaihtoehtona on liittyminen suo-
raan seuraan. 
Vuosikokouspäätöksen mukaan keväällä mukaan liittyvältä täysin uudelta keilaajalta ei peritä kau-
den rekisterimaksua. 

YLEISTÄ 
HBL:n oman normaalin yhdistystoiminnan puitteissa tapahtuva jäsenhankinta on lähinnä keilailun 
jo kerran lopettaneiden aktivoimista. Ja hyvänä apuvälineenä on Ensilisenssi, jonka voi kauden 
alusta lähtien lunastaa suoraan hallien kassoilta. Seurojen kannattaa kiinnittävää huomionsa pas-
siivisiin ja entisiin keilaajiinsa, niin nuoriin kuin keski-ikäisiin. Niin omiin kuin naapuriseurasta va-
pautuneisiin. 
Helsingin Bowlingliitto järjestää, ostaa tai tekee resurssiensa puitteissa em. tavalla kerrottuna kau-
den aikana jossain määrin koulutusta, kursseja ja tapaamisia tai tiedottaa muiden järjestämistä 
vastaavista tapahtumista. Tarkemmat kohderyhmät ovat päättämättä, mutta naiset ovat junioreiden 
tapaan vähemmistönä lajissamme. Naisten omia kursseja suunnitellaan osaksi Naisten Touria, jos 
niille nähdään tarvetta ja saadaan riittävästi palautetta tietyn asian koulutukseen. Toinen kohde-
ryhmä on ikääntyvät ihmiset, jotka hakevat uutta harrastusta. Veteraani-ikäiset pelaajat eivät ole 
lajissamme millään muotoa vähemmistönä, mutta moni yli 6-kymppinen voisi aloittaa vielä keilai-
lun. Omassa ryhmässään ja omaan tahtiinsa. Asiasta on polku avattu, mutta kevään tapahtumat 
jäädyttivät kaiken kehitystyön. Asia on uudelleen vireillä heti kauden alussa, mutta aika näyttää 
ehditäänkö kevään aikana takaisin siihen pisteeseen missä oltiin ennen koronaa 
Syksyn 2018 vuosikokouspäätöksen mukaisesti Firmakeilailu linkittyy siis osaksi HBL:n toimintaa. 
Sääntöihin on tehty tarvittavia muutoksia ja talouspuoli on yhdistetty heti tämän kauden alussa. 
Varsinaista fuusiota ei tehdä.  
Yhtenä radikaalina ajatuksena oli sarjakeilailun siirtäminen kokonaan Firmakeilailun alle, jolloin 
Firmakeilailu siirtyisi yhä näkyvämmin vapaa-ajan ja sarjakeilailun keulakuvaksi alueellamme. Tätä 
ajatusta pidetään yhä hengissä, mutta jatkossa osana HBL:n toimintaa. 
Jäsentilaisuuksia pidetään erilaisten tapaamisten ja kokousten yhteydessä. Korona-aika opetti etä-
palaverien käyttöön ja tuota tullaan jatkamaan ainakin joiltain osin. Mm. SKL:n Hyvä KeilaSeura- ja 
OK:n Hyvä Seura-hankkeiden merkeissä, jos niitä alueella pidetään. 
Erilaisten jäsenyyteen perustuvien yhteistyösopimusten ideointi ja löytäminen on varmasti ikuisesti 
päivittyvällä työlistalla. Kauden alussa luodaan markkinatyöryhmä suuntaamaan ja ideoimaan 
HBL:n markkinointistrategian. Työryhmän tehtävänä on myös pistää pallo pyörimään mm. luomalla 
päälinjat, suhteet ja tuotteet. 
Helsingin Bowlingliitossa toimivat seuraavat valiokunnat: talous, kilpailu, naiset ja uutena harras-
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KILPAILUTOIMINTA 
 

Kauden aikana HBL:n alueella pelataan jälleen muutama merkittävä tapahtu-
ma. Miesten EM-kisa piti pelata heti kauden alussa, mutta siirtyi kauden puoli-
väliin Ballmasterin jälkeisille viikoille. Kisa vaatii jonkin verran HBL:n tukea hen-
kilöstön puolella. Veteraaninaisten liittomylly pelataan Talissa lokakuussa. Ki-
sasta vastaa HBL, mutta käytännön työn tekee Hgin Veteraanikeilaajat. HBL tukee kisojen onnis-
tumista omalta osaltaan. Naisten SM-kisat Talissa päättävät kisakautta ja varmasti JunnuTourkin 
kiertää Talin ja/tai Tapiolan kautta. 
HBL:n A-mestaruus pelataan BBO:n yhteydessä edellisten kausien tapaan ja edelleen positiivisen 
palautteen siivittämänä. Lisäpanosta tuo kisasta mahdollisesti irtoava finaalipaikka itse pääkisaan. 
Sarjapelitoiminta jatkuu samalla tavalla ilman suurempia muutoksia tai uusimisia. Vain 4x1 am-
sarjassa muutetaan lähtötilannetta hieman. Periaate, että nyt mukaan tuleva joukkue voi voittaa 
mestaruuden, säilyy. Hieman totutusta poikkeavaa on kauden 2019-2020 sarjojen päätöskierrokset 
kauden alussa. 
Arkipelaaminen ei ole sarjatoiminnassa lisääntymässä. Seniorisarjat pelaavat jatkossakin vain Ta-
lissa. Veteraanisarjassa (2x3) pelataan kaudesta kierros tai kaksi tuplakierroksina ja toinen puoli 
tavallisina pelikierroksina. Tämä tiedetään varmasti vasta kun koronatilanne on selvillä ja saadaan 
kisakalenteri valmiiksi kesän lopulla. Poikkeuksellisesti sarjaohjelmat tehdään heinäkuussa tai vas-
ta elokuussa.  
Sarjamaksuihin tulee pieniä muutoksia hallien ratamaksujen korjausten myötä ja liiton 0,10-0,20 
sentin/srj korotusten myötä. 
Sarjasääntöihin tulee muutamia päättyneen kauden aikana huomattuja selvennyksiä, tarkennuksia 
ja muutoksia. Sääntömuutokset tarkemmin netissä julkaistavassa kisaohjelmassa kauden alkaes-
sa. 
Helsinki Ranking PariCup pysyy ennallaan ja jatkaa päättyneellä kaudella pelatussa muodossaan. 
Liiton mestaruuskilpailujen sääntöihin tehdään yksi muutos: naisten BCD-mestaruus pelataan luok-
katasoituksilla. Veteraanikisan finaali pelataan edelleen ikähyvityksin 6 sarjaa + pudotuspelit. Avoi-
met mestaruudet sekä Seniorimestaruudet ratkaistaan finaaleissa Round Robinilla ja ilman tasoi-
tuk-sia. Naisilla on +8 p/sarja hyvitystä. Ainoa muutos koskee naisten B- ja CD-mestaruutta. B- ja 
CD-luokat yhdistetään ja naiset pelaavat yhden kisan. Naisilla on miesten tapaan pelattavissa 
avoin mestaruus Talissa Ballmasterin yhteydessä, ja he pelaavat samoista rahapalkinnoista mies-
ten kanssa. Avoimen, B- ja CD-mestaruuksien finaalipaikkoja lisätään ja kaikki pelataan samaan 
aikaan Talissa. 
Helsinki Ranking, joka koostuu seurojen järjestämien erikoiskilpailujen sarjasta, pelataan 12 kilpai-
lun jaksoissa syksyllä ja keväällä. Jaksojen pituudet vaihtelevat kaudella 3-5 viikon välillä. Kauden 
aikana pelatuista 12 osakilpailusta lasketaan 9 parasta osakilpailua pisteisiin mukaan. Osakilpailun 
kestoja tarkistetaan tarvittaessa, jotta kisojen päällekkäin menot eivät haittaisi osallistumisia. Koska 
pääpaino on kisassa eikä sen peliajassa, niin päällekkäisyyksiä tulee edellisten kausien tapaan 
varmasti. Peliaikaa on koko kisan kesto muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Sekä syksyn että 
kevään viimeinen HR12-osakisa pelataan hieman normaalia vaikeammissa olosuhteissa. Ja kausi 
päätetään Rankingfinaaleilla, joihin pääsee kustakin sarjasta syksyn ja kevään sarjavoittajat sekä 
luokasta riippuen 4-6 parasta yhteispisteiden perusteella. Lisäksi Pro-sarjassa finaaliin pääsee em. 
lisäksi 4 parasta A-luokkalaista ja CD-luokassa kaksi parasta D-luokkalaista (oltava D-luokassa 
tammikuun alussa). Championissa finaaliin pääsee 8 parasta pisteiden perusteella. Neljästä finaa-
liin päässeestä kolme on varmasti palkinnoilla. Kaikkia finalisteja ei enää palkita. Jos syksyn voitta-
ja nousee toiseen sarjaan kevään ajaksi, niin hän pelaa finaalissa siinä sarjassa, jossa oli syysyk-
könen. Lisäksi on muistettava, että finaali on oma erillinen kisansa, ei varsinainen finaali vaan 
enemmän kauden päätös. 
Naisille lanseerataan oma Naisten Tour, johon kuuluu HR-kisojen lisäksi lähialueiden kisoja. 4 x 
HR ja 4 x lähialueen kisa. Tämä on vielä naisten valiokunnan suunnittelussa. 
Liittomyllyt Lahdessa, Riihimäellä, Tampereella kuin Talissa ja kolmikaupunkiottelu kotona Talissa 
ovat tulevalla kaudella edelleen kilpailuohjelmassa ja haluamme saada iskukykyiset joukkueet ak-
tiivisesti pelaavista. Liitto-otteluiden ja –myllyjen joukkueiden valintaprosessi ei muutu edellisestä 
kaudesta. Liitto-ottelut valitaan lähtökohtaisesti Helsinki Rankingin ja valtakunnallisen keskiarvon 



mukaan. Liittomyllyissä hallitsevat HBL:n mestarijoukkueet saavat ensin valita edustamaan lähte-
vän joukkueen jäseniä. 
Aktiiviharrastajien ns. Viking Kerhona tunnettu kisareissu toteutetaan myös tällä kaudella. Matka 
suuntautuu todennäköisesti Viroon, jos mitään uutta paikkaa löydy sopivalla hinta/laatusuhteella. 
Pärnun Perona Open on jo tuttu ja turvallinen valinta, jos tuo kisa järjestetään. Vaihtoehtona on 
esim. Baltiassa (Riika?) joku sopiva kisa, niin se voi tulla kyseeseen mutta matkan kokonaiskus-
tannus ei saa nousta. Jos muualle Baltiaan mentäisiin, niin matkalle lähtee joko vähemmän pelaa-
jia tai pelaajat maksavat itse osan. 
Nuorten alle 24-vuotiaiden opiskelijoiden kilpailemista tuetaan hallikohtaisesti alennetuin toiminta- / 
palkintorahamaksuin. 

KOULUTUS 
 

Koulutustoimintaa jatketaan entisen mukaisesti. Seurakoulutusta järjestetään ESLU:n SeuraAka-
temian kurssitarjonnan mukaisesti ja sitä pyritään hieman lisäämään kauden aikana, jos tarvetta 
ilmenee. 
Tapanilan ja Talin juniorikeilailua tuetaan ja jatketaan viime vuodet pyörineillä formaateilla ja vetäjil-
lä. Niiden markkinointiin panostetaan ja tehostetaan tiedotusta ympäristöön ja sosiaaliseen medi-
aan.  
HBL huolehtii osaltaan, että alueellamme ja sen seuroissa on riittävästi ohjaajia ja valmentajia, 
joilla on käytössään aina uusimmat valmennustiedot ja – metodit. Pääosin ohjaaja- ja valmentaja-
koulutus 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. 
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 lähes ennallaan pysyvillä lisenssi-
määrillä ja kilpailusuoritusmäärillä. Kuten joka vuosi aikaisemminkin on ohjeena ollut, niin tarvitta-
essa ja vaadittaessa hallitus tekee jo kauden aikana ratkaisuja talousvaliokunnan ohjeiden ja vink-
kien mukaisesti. Tavoitteena on viime vuosina ollut maltillinen tappiollinen tulos, mutta taloustilan-
ne yleismaailmallisesti näyttää sen verran huonolta, että pääomien tuotolla ei pystytä alijäämää 
paikkaamaan muutamaan vuoteen. Myös talousvaliokunta esitti hallitukselle kauden budjetin pe-
rustaksi lisenssimäärän pysymistä nykyisissä lukemissa, ja lähtee olettamuksesta, että pelisuori-
tusten määrä pysyy samassa tasossa kuin vajaaksi jääneellä kaudella. Muutosta voi olla mutta ei 
suuresti. Maltillinen kahden euron korotus on tälle kaudelle taloudellinen pakko, mutta ei vielä elin-
ehto. Kilpailumaksujen osalta kaikkia maksuja nostetaan 0,10-0,20 senttiä. HBL-osuuksien koro-
tukselle on pientä painetta, sillä esim. kilpailujen toiminta- ja palkintorahamaksut ovat nousseet 
viimeisen 15 vuoden aikana noin 15%. (vrt. elinkustannusindeksi n. 23%) 
Ensilisenssin tuomia lisätuloja on budjetoitu hieman mukaan: 60 kpl á 8 euroa. Tapiolan hallin 
osakkeiden myynnistä aikanaan saadun pääoman korkotuottoa ei ole huomioitu. Vuosittainen kor-
ko - joka on ollut vuosittain selvästi yli peruskoron paitsi nyt keväällä 2020 - käytetään keilailun 
yleiseen kehittämiseen ja kustannuspaineiden tuomaan korotustarpeeseen hallituksen ehdottamal-
la tavalla. Kevät 2020 söi käytännössä kaikki korkotuotot muutamassa viikossa, mutta palautumi-
nen on ollut hyvässä vauhdissa. Tällä kaudella tehdään tarkistuksia, jotta korkohyöty riittää ja pää-
omaan, johon korona ei onneksi sittenkään tarttunut isolla kädellä 
, ei tarvitse koskea. 
Liiton talous on vähintään kohtuullinen, kun verrataan muihin samantasoisiin ja -tapaisiin urheilujär-
jestöihin ja -liittoihin. Silti kassa ja muut omaisuuserät eivät salli tuhlailua vaan on edettävä koko 
ajan maltillisesti. Tilikausia ei budjetoida voitollisiksi, mutta noin joka kolmannen olisi hyvä olla po-
sitiivinen taloudellisesti ja erityisesti kilpailullisesti rahassa mitattuna. 
Oman toimitilan omistukseen liittyviä ratkaisuja oli pidetty avoimena jo reilut 10 vuotta. Tilanne 
muuttui muutamia vuosia sitten, kun toimisto siirtyi Talin keilahalliin ja toimistotila Leiviskätiellä 
vuokrattiin ulkopuoliselle asbesti- ja haitta-ainekartoituksia tekevälle Ramo Pro Oy:lle. Vuosien 
aikana on tullut hyvin selväksi, että toimistoa ei kukaan tänä päivänä ostaisi siinä kunnossa kuin se 



oli. Toimistoa saneerattiin pari vuotta sitten ja rakennettiin kokonaan uusi minikeittiö. Varashälytin-
järjestelmä on myös asennettuna. Saneerauksesta johtuvia kuluja ei enää alkavalle kaudelle tule. 
Hallitus linjasi, että toimitila pysyy jatkossakin omana ja vuokrattuna. 
Töiden jakaminen ollut jossain pienessä määrin haasteellista viime kausilla. Parannamme tilannet-
ta uusimalla teknisiä valmiuksia.  
 

TIEDOTUSTOIMINTA 
 

Liiton pääasiallinen tiedotus tapahtuu sähköpostin ja internetin kautta siltä osin kuin muuttunut tie-
tosuojalaki sen sallii. Nykyisistä seuroistamme vain yhtä ei tavoiteta sähköpostitse. Muutamilla 
seuroilla yhteyshenkilön vaihtuessa unohtuu uuden yhteyshenkilön ilmoittaminen liiton toimistoon. 
Kilpailuilmoituksia lähetetään erillisellä listalla. Seurat voivat ilmoittaa 1-3 henkilöä kisatiedotuksen 
vastaanottajaksi. Kaikki seurat eivät käytä tätä palvelua hyväkseen. 
Panostamme myös WhatsAppin, Facebookin ja Instagramin kaltaisiin tapoihin tiedottaa kuulumisis-
tamme, jos vain saamme jonkun aktiivin hoitamaan profiileja. Perinteistä kirjeitse tapahtuvaa tie-
dottamista ei missään vaiheessa lopeteta, mutta seuroille suositellaan asioiden hoitamista sähkö-
postin välityksellä. 
Kotisivut, www.helsinginbowlingliitto.fi, on osoittanut käyttökelpoisuutensa kilpailujen tulospalvelus-
sa, vaikka käytettävyydestä on joiltain osin parannettavaa. Noin 6-800 kävijää alkuviikosta kertoo, 
että tuloksia haetaan netistä varsin ahkerasti. Lisäksi alati kehittyvä ja uusiutuva rekisteripalvelu 
parantaa kisojen ns. on-line tulospalvelua. 
Tulos- ja uutismateriaalia toimitetaan jonkin verran ”vanhasta tottumuksesta” medialle. Valitetta-
vasti tuloksia ei juurikaan julkaista. 
Liiton kausijulkaisu Kilpailukalenteri lopetettiin painetussa muodossa. Halleille toimitetaan keven-
netty ”pikapainoversio” julkaisusta eli sarjojen otteluohjelmat. Viime vuosina lähes 40% painetuista 
kalentereista jäi hallien kassoille ja toimiston lattialle. Jokainen painettu kalenteri maksoi noin 3 
euroa kappale. 
Tiedotustoiminnan kehittämiseen muodostetaan oma valiokuntansa/työryhmänsä heti kun saadaan 
porukalle vetäjä ja tekijät. Erityisesti HBL-ilmeen ja ulkoasun saaminen paremmin tämän päivän 
kuosiin aloitetaan. 
 

MUU TOIMINTA 
 

Liiton etujen mukaisesti haetaan erilaisia vaikutusmahdollisuuksia SKL:n eri toimielimissä, niin hal-
lituksessa, valtuustossa kuin valiokunnissa. Vaikka toimielimissä ja/tai valiokunnissa olevat edusta-
jat eivät suoranaisesti edusta HBL:ää, niin he saavat tuotua asioihin HBL:n näkökantoja sekä saa-
vat HBL:n äänen ja ajatukset esille. Samalla saamme myös tätä kautta tietoa SKL:stä meille. Va-
liokuntien puheenjohtajuudet eivät ole tavoitteena, vaan jäsenyydet kaikissa valiokunnissa. 
Huonon palautteen saanut SKL:n alueorganisaatiokeskustelu (mm. kaudella 2012-2013 esitetty 
”Maakuntien liitot”) toivottavasti jatkuu jossain muodossa ja olemme siinä aktiivisena osapuolena ja 
toimijana, jos kauden aikana asiassa edistytään. 
Liitto edustaa kilpakeilailun arvoja Bowling Oy:n hallituksessa kaikin tavoin. 
Liitto tavoittelee edustajiensa näkymistä myös muissa urheilun ja liikunnan paikallisissa päätös- ja 
valmisteluelimissä. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilussa emme kuitenkaan operoi aktiivisesti ko-
kousosallistumisia enempää. Helsingin SeuraParlamentissa olemme mukana enää yleiskokousta-
solla. Ja olemme mukana, kun muita alueellisia lautakuntia muodostetaan. Olemme mukana ES-
LU:n pj- ja tj-klubeissa ylläpitämässä suhteita muihin lajeihin ja seuroihin pääkaupunkiseudulla. 
ESLU:lla on myös valmentajaklubi, johon toivomme meidän valmentajiltamme pientä panostamista 
läsnäolollaan. 


