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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, edistää ja 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, harrasteliigoissa kuin henkilökohtaisissa kisoissa, tukea 
liiton seuroja kouluttamalla ja opastamalla sekä osallistua kansalliseen yhteistyöhön. 

Kauden 2022-2023 toiminta on koronaviruksesta toipumisen kausi. Toivottavasti kausi saadaan 
pääosiltaan omille pohjille. Toiminnan suunnittelu ei ole kuitenkaan yhtä haastavaa kuin päätty-
neellä kaudella. Talous ei perustu suuriin oletuksiin ja eikä toiveisiin. Kilpailutoiminnassa palattiin 
edeltäneen kauden aikana ns. normaaleihin tapoihin ja peluutuksiin. Näihin ei ole suunnitteilla radi-
kaaleja muutoksia tälle kaudelle. Kausi jatkuu normaalia vilkkaampana aina toukokuun lopulle asti, 
koska miesten ja naisten SM-kisat pelataan Talissa. Kilpailupuolella joukkuemäärät ja pelimuodot 
pysyvät pitkälti ennallaan. Joitain pieniä muutoksia tehdään aikatauluihin, mutta pelimuotoihin ei 
kosketa Koranan takia suunnitteilla ollut naisten oma henkilökohtainen kisamuoto Helsinki Rankin-
gin ideapohjalta toteutetaan naisten omin voimin. Asian lopullinen valmistelu ja toteutus on naisva-
liokunnan harteilla. Koronan pahasti kurittamat edelliset kisakaudet eivät olleet parasta mahdollista 
aikaa kisamuodon aloittamiselle. 

Valiokunnistamme kilpailu/sääntö ja talous jatkavat toi-
mintaansa kuten menneinä vuosina ja itsenäisinä osina, 
siltä osin kuin sääntömme sen sallivat. Kilpailu- ja sään-
tövaliokunnan rooli on viime vuosina painottunut kilpailu-
jen kehittämiseen, taustavaikuttamiseen ja uutena ele-
menttinä kilpailusääntöjen päivittämiseen ja kehittämi-
seen. Kilpailuvaliokunnan valvonnassa ja alaisuudessa 
toimivat hallien valtakunnansarjavetäjät ja turnausjohtajat 
vastaavat kilpailujen näkyvästä osasta toimiston kanssa. 
Tälle ryhmälle maksetaan korvauksia mm. matkakulujen kattamiseksi. Hallitus ja valiokunnat toimi-
vat vapaaehtoiselta ”kahvit ja pulla” -pohjalta. 
Koulutus- ja nuorisovaliokuntaa ei varsinaisesti ole. Katamme toimintamme tukemalla GB:n Let’s 
Bowlia, joka keskittyy nimensä mukaisesti uusien keilaajien lajikoulutukseen, valmennukseen ja 
ohjaukseen lähinnä Talissa. Tapanilassa on oma juniorihanke Mosa Strike. Kaikki juniorihankkeet 
tarvitsevat lisää vetäjiä ja ohjaajia. Oman lisänsä tuo Jarkko Sipilän vetämät ja osin SKL:n tukemat 
keilakoulut eri halleissa. HBL varautuu kuten edellisinäkin kausina koulutuksen tuomiin kustannuk-
siin. 
 
Helsingin Firmakeilailun (nyk. Helsingin Harraste- ja Firmakeilailu HFK) yhdistyminen HBL:ään 
omana jaostonaan toi yhden uuden valiokuntaan verrattavan toimielimen mukaan. Jaosto toimii 
omana yksikkönään vastaten pääasiassa Talissa toimivista harrastekeilailuista. Tarkoitus on laa-
jentaa toimintaa, jos se vain on mahdollista. Kaikille avoin Perjantai Open on jo aloitusta vaille val-
miina. Koronan rikkomana kisakautena tuota ei voitu vielä pistää tarjontaan. 
Toinen uusi valiokuntaan verrattava on markkinointiryhmä, jonka piti aloittaa edellisen kauden 
alussa ja rakentaa markkinoinnille perusteita myös HBL:n rajat rikkoen Vantaan suuntaan. Ryhmä 
on vielä vailla vetäjää ja toiminta ei ole lähtenyt käyntiin. 
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 kun 
on oletettavasti toinen poikkeuskausi. Seurataso on edelleen uusien jäsenten pääasiallinen koh-
taamistaso ja sitä kouluttamalla, tukemalla ja ohjaamalla saadaan koko liiton jäsen kuin lisenssipe-
laajien määrää kasvatettua sekä lisättyä aktiivisuutta niin radoilla kuin ratojen takana. Uusien kei-
laajien rekrytoimiseksi 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 liit-
tyminen suoraan 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 
tuo em. Ensilisenssi, jonka voi lunastaa suoraan niiden 
hallien kassoilta, jotka ovat mukaan sitoutuneet. Seuro-
jen kannattaa kiinnittävää huomionsa passiivisiin ja enti-
siin keilaajiinsa, niin nuoriin kuin keski-ikäisiin. Niin omiin 
kuin naapuriseurasta vapautuneisiin. 
Helsingin Bowlingliitto järjestää, ostaa tai tekee resurssiensa puitteissa kauden aikana jossain 
määrin koulutusta, kursseja ja tapaamisia tai tiedottaa muiden järjestämistä vastaavista tapahtu-
mista niin omilla kotisivuilla kuin facebookissa. 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 kou-
lutukseen. Toinen kohderyhmä on ikääntyvät ihmiset, jotka hakevat uutta harrastusta. Veteraani-
ikäiset pelaajat eivät ole lajissamme millään muotoa vähemmistönä, mutta moni yli 6-kymppinen 
voisi aloittaa vielä keilailun. Omassa ryhmässään ja omaan tahtiinsa. Asiasta on polku avattu jo 
toissa kaudella, mutta korona jäädytti kaiken kehitystyön. Asia on uudelleen vireillä samojen taho-
jen kanssa hieman muutetulla konseptilla, mutta aika näyttää miten päästään suunnitelmia toteut-
tamaan. 
Firmakeilailu on linkittynyt osaksi HBL:n toimintaa. Sääntöihin on tehty muutokset ja talouspuoli on 
yhdistetty. Kaikki toiminta on kaikilta osin HBL:n alla. Varsinaista fuusiota ei tehdä ja HFK jää ry:nä 
hallinnoimaan mm. omaisuuttaan.  
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 pienellä liekillä, mutta on jatkossa osa HBL:n toimintaa. 
Jäsentilaisuuksia pidetään erilaisten tapaamisten ja kokousten yhteydessä. Korona-aika on opet-
tanut etäpalaverien käyttöön ja tuota tullaan jatkamaan 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 jatku-
vasti päivittyvällä työlistalla. Kauden alussa haetaan vetäjää markkinatyöryhmälle. Ryhmä lähtee 
suuntaamaan ja ideoimaan HBL:n markkinointistrategiaa. Työryhmän tehtävänä on myös pistää 
pallo pyörimään mm. luomalla päälinjat, suhteet ja tuotteet. 
Helsingin Bowlingliitossa toimivat seuraavat valiokunnat: talous, kilpailu, naiset, harras-
te/firmakeilailu ja markkinointi. Liiton hallitus muodostaa tarvittaessa lisävaliokuntia. Esim. tiedo-
tusvaliokunnan markkinoinnin tueksi. Erikseen nimettävien työryhmien toimintatavat ja -
suunnitelmat hyväksytään aina hallituksessa. Veteraaneilla on oma toimielimensä, joka osin vastaa 
omista kuluistaan omalla liiga- ja kilpailutoiminnallaan. 



 

KILPAILUTOIMINTA 
 

Kauden aikana HBL:n alueella pelataan jälleen muutama merkittävä tapahtu-
ma. Veteraanien liittomyllyt pelataan Talissa lokakuussa. Kisasta vastaa HBL, 
mutta käytännön työn tekee Hgin Veteraanikeilaajat. HBL tukee kisojen onnis-
tumista omalta osaltaan. Naisten ja miesten SM-kisat ovat Talissa toukokuussa. Senioreiden SM:t 
Tapiolassa helmi-maaliskuussa. JunnuTourin korvannut Finnish Youth Rankingin kiertää Talin 
ja/tai Tapiolan kautta. Naisten Tour ja uusi Rookies on Tour kuuluvat nekin kausiohjelmaan. 
HBL:n mestaruuskisoissa muutetaan pelitapaa. Osa mestaruuksista pelataan omana tapahtumana 
ja yhden päivän kisana. Seniorimestaruus pelataan vielä vanhalla tavalla. 
Liiton mestaruuskilpailuissa pelataan seuraavasti: naisten BCD-mestaruus pelataan yhdessä sar-
jassa luokkatasoituksilla. Miehet pelaavat B- ja CD-luokissa. Veteraanikisan finaali pelataan edel-
leen ikähyvityksin 6 sarjaa + pudotuspelit. Avoimet mestaruudet sekä Seniorimestaruudet ratkais-
taan finaaleissa pudotuspeleillä ja/tai Round Robinilla sekä ilman tasoituksia. Naisilla on +8 p/sarja 
hyvitystä. Naisilla on miesten tapaan pelattavissa avoin mestaruus avoimen mestaruuskisan yh-
teydessä, ja he pelaavat samoista rahapalkinnoista miesten kanssa, mutta mitalit menevät suku-
puolten mukaan jakoon. Avoimen, B- ja CD-mestaruuksien finaalipaikkoja lisätään. 
 
Sarjapelitoiminta jatkuu samalla tavalla kuin ennen koronakautta pienillä muutoksilla. Osaan sarja-
oista lisätään arkipelaamista ja peliolosuhteita yhtenäistetään hallikohtaisesti. 
Arkipelaamista sarjatoiminnassa siis lisätään.  Koskee trio- ja 5x5eu-sarjoja tai vain toista riippuen 
joukkueiden määrästä sarjoissa. Seniorisarjat pelaavat edelleen vain Talissa. Veteraanisarjassa 
(2x3) pelataan kierros tai kaksi tuplakierroksina ja loppupuoli tavallisina pelikierroksina. Sarjaoh-
jelmat tehdään elokuun alkupuolella. 
Sarjamaksuihin ei tule muutoksia HBL:n osalta. Hallien ratamaksuihin tulee 0,10-0,20 sentin koro-
tuksia/pelaaja/sarja 
Sarjasääntöihin tulee muutamia päättyneen kauden aikana huomattuja ja palautteena saatuja sel-
vennyksiä, tarkennuksia ja muutoksia. Sääntömuutokset tarkemmin netissä julkaistavassa kisaoh-
jelmassa kauden alkaessa. 
Helsinki Rankingin PariCup lopetetaan. 
Helsinki Ranking, joka koostuu seurojen järjestämien erikoiskilpailujen sarjasta, pelataan 12 kilpai-
lun jaksoissa syksyllä ja keväällä. Jaksojen pituudet vaihtelevat kaudella n. 3-6 viikon välillä. Kau-
den aikana pelatuista 12 osakilpailusta lasketaan 9 parasta osakilpailua pisteisiin mukaan. Osakil-
pailun 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. 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 finaaliin päässeestä kolme 
on varmasti palkinnoilla. Kaikkia finalisteja ei enää palkita. Jos syksyn voittaja nousee toiseen sar-
jaan kevään ajaksi, niin hän pelaa finaalissa siinä sarjassa, jossa oli syysykkönen. Lisäksi on muis-
tettava, että finaali on oma erillinen kisansa, ei varsinainen finaali vaan enemmän kauden päätös. 
Naisten Tour, johon kuuluu HR-kisojen lisäksi lähialueiden kisoja. 4 x HR ja 4 x lähialueen kisa. 
Tämä on naisten oman valiokunnan suunnittelussa. 
Liittomyllyt pelataan Riihimäellä, Tampereella kuin Talissa. Liitto-otteluiden ja –myllyjen joukkuei-
den valintaprosessi ei muutu edellisestä kaudesta. Liitto-ottelut valitaan lähtökohtaisesti Helsinki 
Rankingin ja valtakunnallisen keskiarvon mukaan. Liittomyllyissä hallitsevat HBL:n mestarijoukku-
eet saavat ensin valita edustamaan lähtevän joukkueen jäseniä. 
Aktiiviharrastajien ns. Viking Kerhona tunnettu kisareissu toteutetaan hieman muunneltuna. Erillistä 
karsintaa ei enää järjestetä vaan paikan saa pelattujen sarjojen mukaan 9 parasta miestä ja 3 nais-
ta. Matka suuntautuu todennäköisesti Viroon, jos mitään uutta paikkaa löydy sopivalla hin-
ta/laatusuhteella. Pärnun Perona Open on jo tuttu ja turvallinen valinta, jos tuo kisa taas järjeste-
tään. Vaihtoehtona on Tallinnassa pelattava Estonia Open. 



Nuorten alle 24-vuotiaiden opiskelijoiden kilpailemista tuetaan hallikohtaisesti alennetuin toiminta- / 
palkintorahamaksuin. 

HARRASTE- JA FIRMAKEILAILU 
Talissa jatketaan Maanantailiigaa ja -rankingia. Liigassa pelataan Duo- ja Trio-sarjat ja rankingissa 
kisataan Pro-, Champion- ja Classic-sarjoissa. Kauden lopussa erilliset finaalit. 
HFK pelaa alkukaudesta kolmeen kertaan siirretyn kaupunkiottelun Kööpenhaminaa ja Tukholmaa 
vastaan ja uudelleen toisen loppukaudesta. Tukholma silloin pelipaikkana. Helsingissä pelataan 
tuo pariin otteeseen siirretty kisa. Tamperetta vastaan pelataan syksyllä. Tampere-ottelulle on aja-
tuksena tehdä kasvojen kohotus ja ottaa Tallinna kisakaveriksi mukaan. Näin mahdollisesti saa-
daan rankingin finaaleihin lisäpanosta, kun finaalipaikka on vuorovuosina Tallinna, Tukholma tai 
Kööpenhamina. 
Perjantai Open on muotoiltu valmiiksi ja jos tilanne vain sallii, niin syksyllä aloitetaan. 

KOULUTUS 
 

Koulutustoimintaa jatketaan entisen mukaisesti. Seurakoulutus-
ta järjestetään ESLU:n SeuraAkatemian kurssitarjonnan mukaisesti ja sitä pyritään hieman lisää-
mään kauden aikana, jos tarvetta ilmenee. 
Lisänä on Teams-palavereja tarpeen mukaan eri aihealueista. Esim. kauden alussa sarjakausi ja 
siihen tulleet muutokset. Talven aikana nostetaan joitain yleisiä asioita ja ongelmia esiin ja keväällä 
palaveri pidetään hallikohtaisesti seuraavan kauden asioihin liittyen. 
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 py-
syvillä lisenssimäärillä ja 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 vii-
me vuosina ollut maltillinen tappiollinen tulos, mitä paikataan omista pääomista 
muutamalla tuhannella eurolla. Myös talousvaliokunta esitti hallitukselle kauden 
budjetin perustaksi lisenssimäärän pysymistä nykyisissä lukemissa, ja lähtee olet-
tamuksesta, että pelisuoritusten määrä pysyy samassa tasossa kuin vuonna 2019 päättyneellä 
kaudella. Muutosta voi olla mutta ei merkittävästi. Lisenssimaksuun ei tälle kaudelle ole korotusta 
HBL:n osalta, mutta seuraavalla on jo pakko nostaa ellei käytetä omia pääomia tasaamaan erotus-
ta. Kilpailumaksujen osalta korotuksia ei tarvitse tehdä. HBL-osuuksien korotukselle ei ole painetta 
ja tulemme toimeen nykyisillä maksuilla. 

Ensi- ja paralisenssin tuomia lisätuloja on budjetoitu mukaan: 60 kpl á 10 euroa.  

Pääomista saatu vuosittainen korko - joka on ollut vuosittain selvästi yli peruskoron - käytetään 
keilailun kustannuspaineiden tuomaan korotustarpeeseen hallituksen ehdottamalla tavalla. Tällä 
kaudella tehdään tarvittavia tarkistuksia, jotta korkohyöty riittää ja peruspääomaan, johon korona ei 
onneksi sittenkään tarttunut isolla kädellä, ei tarvitse koskea. Oma huolensa on sotatilanne Ukrai-
nassa ja sen tuomat paineet yleiseen taloustilanteeseen. 

Koronavuosi on osoittanut, että liiton talous on vähintään kohtuullinen, kun verrataan muihin sa-
mantasoisiin ja -tapaisiin urheilujärjestöihin ja -liittoihin. Silti kassa ja muut omaisuuserät eivät salli 



tuhlailua vaan on edettävä koko ajan maltillisesti ja varautuen tuleviin aikoihin. Tilikausia ei budje-
toida voitollisiksi, mutta noin joka kolmannen olisi hyvä olla positiivinen 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. Hallitus linjasi, että toimitilaa voidaan muuttaa, jos Helsingin 
kaupungilta saada muutostyölupa muuttaa toimisto asuinkäyttöön tai studiotyötilaksi. Muutostyön 
tunnustelu ja valmistelu on alkanut. 

TIEDOTUSTOIMINTA 
 

Liiton pääasiallinen tiedotus tapahtuu sähköpostin ja internetin kautta siltä 
osin kuin muuttunut tietosuojalaki sen sallii. Nykyisistä seuroistamme vain 
yhtä ei tavoiteta sähköpostitse. Muutamilla seuroilla yhteyshenkilön vaih-
tuessa unohtuu uuden yhteyshenkilön ilmoittaminen liiton toimistoon. 
Panostamme myös WhatsAppin, Facebookin ja Instagramin kaltaisiin ta-
poihin tiedottaa kuulumisistamme, jos vain saamme jonkun aktiivin hoita-
maan profiileja. Perinteistä kirjeitse tapahtuvaa tiedottamista ei missään vaiheessa lopeteta, mutta 
seuroille suositellaan asioiden hoitamista sähköpostin 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. 
Liiton kausijulkaisu Kilpailukalenteri lopetettiin painetussa muodossa. Halleille toimitetaan keven-
netty ”pikapainoversio” julkaisusta eli sarjojen otteluohjelmat. 
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 hallituksessa, valtuustossa kuin valio-
kunnissa. 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. Samalla saamme myös tätä kaut-
ta tietoa SKL:stä meille. Valiokuntien 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 mm. kilpakeilailun arvoja Bowling Oy:n hallituksessa. 
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 ja -foorumissa olemme mukana enää 
yleiskokoustasolla. Ja olemme mahdollisuuksien mukaan mukana, kun muita alueellisia lautakuntia 
muodostetaan. Toimimme ESLU:n pj- ja tj-klubeissa ylläpitämässä suhteita muihin lajeihin ja seu-
roihin pääkaupunkiseudulla. ESLU:lla on myös valmentajaklubi, johon toivomme meidän valmenta-
jiltamme pientä panostamista läsnäolollaan. 


