Kauhajoen Keilailuliitto ry
Hallitus

T O I M I N T A S U U N N I T E L M A 2017-2018
Vietämme 30 v. juhlavuotta
Kauhajoen Keilailuliitto ry perustettiin 21.05.1987
Perustajaseurat: KjK, ML-Keila, Vesme ja Kauhajoen Posti-Tele
Yhdistysrekisteriin merkittiin 14.8.1987
30 v. juhlaa vietämme 7.10.2017 Teknologiakeskus Logistiassa.
Klo 14-15 tervehdysten vastaanotto ja juhlalounas kaikille.
Varsinainen juhla alkaa klo 15.00. Juhla jatkuu iltamyöhään karaoketansseilla.
Juhlaan kutsutaan kaikki Kauhajoen Keilailuliitto ry:n jäsenet.
Juhlapuheen pitää SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Perttu Jussila.
Musiikista vastaa Roikastajat. Ansiomerkkien jako. Historiikin laatii Mikko Katajisto.
YLEISTÄ
Kauhajokiseen keilailuharrastukseen on tälläkin kaudella iskenyt lievä laskusuhdanne.
Varsinaisia keilaajien lopettamisia ei ole tapahtunut vaan aktiivisuus on hiukan vähentynyt.
Nuorison hohtokeilailu on myös hiukan hiipunut, mutta firmojen työntekijät ovat kiitettävästi
käyneet harjoittelemassa firmaliigaa varten.
Sen johdosta tulemme tehostamaan markkinointi toimenpiteitä uusien keilaajien saamiseksi
mukavan harrastuksen pariin sekä myös passiivisten keilaajien takaisin saamiseksi.
Tämän kauden markkinointi toimenpiteet firmoille sai hyvän vastaanoton, joka näkyi
firmaliigan runsaslukuisena osanottaja määränä.
Samalla sabluunalla lähestymme kyläyhdistyksiä ja maatalousseuroja päämääränä saada
heidät harrastekeilaajaksi ja myös kokeilemaan kilpailutoimintaa kyläliigassa.
Perustetaan vastaanottoseura ensilisenssi-keilaajille.
Varaudutaan keilaratojen remonttiin. Kyösti Tahvanainen tulee kesän aikana
tutkimaan laminaattien ja pohjarakenteitten kunnon ja tekee ehdotuksen ja tarvittaessa
työtarjouksen laminaattien ja pohjarakenteitten uudistamisesta. Laminaatti, pohjalevy ja
tarviketarjouksen tekee Tarmin Oy.
Syyskausi mennään entiseen malliin ja vuodenvaihteessa katsotaan kuinka talouden
kannalta kausi on alkanut. Tarvittaessa sopeutamme toimintaamme sen mukaan.
KOKOUKSET
Pidetään liiton yleiset kokoukset sääntöjen mukaan.
Hallitus kokoontuu kuukausittain tarpeen mukaan.
KEILAHALLI
Halli avataan 2.8.2017.
Aukioloajat viikolla 31-33 keskiviikkona, torstaina ja perjantaina alkaen klo 16.
Viikolla 34 maanantai – perjantai klo 16 alkaen.
Viikolla 35-36 maanantai-perjantai klo 16 alkaen. Kilpailuvuorot torstaina klo 18.15 ja
perjantaina klo 16 sekä tarvittaessa kilpailuvuorot lauantaina klo 13 ja 15.
Perhekeilailua varauksien mukaan lauantaina klo 17-18 sekä
hohtokeilailua perjantaina ja lauantaina klo 18 alkaen.
Vakiovuorot alkaa syyskuun alusta. Halli auki klo 15 lähtien.
Erikoiskisojen alettua kilpailulähdöt torstaina klo 18.15, perjantaina klo16,
lauantaina ja sunnuntaina klo 11.30 ja 13.30
KILPAILUTOIMINTA
Kilpailukalenterin runkona on kausi 2016-17, joka todettiin toimivaksi kokonaisuudeksi.
Valvontaperiaatteita muutetaan siten että valvovan seuran tehtävänä on nimetä
täytekeilaaja, joka on käytettävissä aina ennen kilpailulähtöä.

Varsinaisen kilpailun valvonnan suorittaa vuorossa olevan ratamestari.
Kilpailupöytäkirjoista voidaan luopua, koska laskimien antamat tulokset ovat virallisia.
Erikoiskisajärjestäjä voi käyttää mainoksilla olevaa pöytäkirjaa.
Viikolla 34 aloitetaan SyysSäpinät tempauskisa.
Viikolla 35 aloitetaan Baker-joukkuekisa sekä viikkokisat.
Ensimmäinen erikoiskisa alkaa viikolla 37.
Seurojen erikoiskilpailut kestää 6 viikkoa, paitsi LosCan syksyn aloittavaan kilpailuun 1
lisäviikko sekä Strikehuntersin 20 v. juhlakisaan 1 lisäviikko.
Järjestävä seura voi määritellä kilpailumaksun suuruudeksi 25-30 euroa, joka on kuitenkin
oltava suhteessa ykköspalkintoon (väh. 420 euroa).
12 s. hallimestaruus keilataan liiton 30 v. juhlakisana.
Keilataan CD-Turnaus erikoiskisojen yhteydessä ilman erillishintaa.
Erikoiskisajärjestäjät antavat palkintopottiin 100 € / kisa, joka kattaa finaalipalkinnot.
Keilataan Liitontempaus kokokauden erikoiskisatuloksilla.
Paikallissarja keilataan seurojen erikoiskilpailujen yhteydessä 2016-17 säännöillä mutta
finaalin pelitapaa muuttaen.
Halliranking aloitetaan lokakuulla harjoitustunneilla pelattavalla pudotuspelikisalla.
Liiton mestaruus keilataan huhtikuulla kahden viikkokisan yhteydessä päättyen finaaleihin.
Toukokuulla liitto järjestää ”KevätKunkku”-erikoiskisan.
Firmaliiga järjestetään tammi-maaliskuulla.
Jos kyläyhdistykset saadaan hyvin mukaan syksyn aikana tapahtuviin tutustumisiltoihin niin
heillekin järjestetään erillinen kyläliiga.
KOULUTUSTOIMINTA
Järjestetään harrastekeilailuun ohjausta tarpeen mukaan nonstop periaatteella.
Käytetään SKL:n koulutus- ja valmennuspäällikkö Sami Järvilän laatimia ohjelmia hyväksi.
Annetaan ryhmille ohjausta tarvittaessa.
Järjestetään Kuortaneella toimivan Suomen keilailuliiton aluevalmentajan koulutustilaisuus.
Tutkitaan voidaanko koulujen kanssa yhteistyöllä saada juniorikerho toiminta alkamaan.
VETERAANITOIMINTA
Keilataan perinteinen veteraanien liitto-ottelu Seinäjokea vastaan.
SyysSäpinät ja TalviTäpinät tempauskisoihin pyrimme löytämään uuden pelitavan,
koska nykyisellään kilpailijamäärä laski huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna.
MARKKINOINTI
Markkinointitoimikunnan on entistä enemmän ideoitava uusia mahdollisuuksia saada
keilailun harrastajia lisää ja entisiä keilaajia palaamaan harrastuksen pariin.
HARRASTEKEILAILU
Hohto-, perhe- ja harrastekeilaajille pyrimme tarjoamaan heille sopivia aikoja.
Nyt suuntaamme markkinointi toimenpiteet kyläyhdistyksille ja maatalousseuroille.
Se antaa mahdollisuuksia saada heidät innostumaan harrastekeilaajiksi ja sen kautta
virittelemään kilpailuviettiä ja siten saada myös uusia keilaajia kilpailuihin.
Hyvä markkinointityö firmoille ja sen johdosta Firmaliigaan saatiin hyvä osanottajamäärä
todistaa, että ajatus on oikeansuuntainen.
TALOUS
Toimintasuunnitelma liiton talouden osalta ilmenee talousarviosta.
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