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1. EM-kisavätvätys osa 1
18.8.2016
Här är vi. Matka oli harvinaisen tylsä; lento ajoissa, pallot ynnä muut tuli toivotusti eikä muitakaan suurempia tai edes pienempiä
selkkauksia kärsitty. Tai no allekirjoittaneen viihdejärjestelmä meni jökkiin kesken leffan, mutta tästä tsempattiin eteenpäin.
Hotelli on lentokentän kupeessa keskellä mm. ei mitään. Huhujen mukaan ”10min kävelyn” päässä on jossain kaupahko. Tämän
legendan paikkansapitävyys tulee selvittää heti huomenissa. Voitaneen kuitenkin muotoilla, että kauhean kaksisiin rientoihin
tästä ei riennetä ilman nimellistä 70€ taksimatkaa.
Halli on ihan söpö. 36 laituria AMF:n hyperkitkaista SPL:ää. Ratojen takana on tilaa, vauhdeista ei löytynyt suurempaa
räksytettävää jne. Tuo kitka tulee tietysti olemaan aika merkittävä seikka kun kuulia rääpii kasaan. Paikan päälle raahasin
Rotolta Wreck It, Hustle, No Rules pearl ja No Rules sekä Stormilta Rocket Ship, Snap Lock, Phaze, IQ Fusion ja
kakkosheittimen. Yritin siis änkeä yhdeksään kuulaan mahdollisimman monta erilaista liikettä. Tosi persoonallista.
Tämän päiväisen puttaamisen perusteella muodostui jo aika vahva kuva siitä, että mitä tulee valittua. Wreck It ja Phaze menivät
viimeisen metrin ns. kyseenalaisesti. Kummassakin vahvat layoutit, joten kitkan määrä ei oikein puhutellut. Käytännössä selviä
valintoja ovat Rocket Ship, Hustle, Fusion, No Rules Pearl ja kakkosheitin. Näillä sai mentyä suoraan ja vinoon, ja liikkeissä oli
onneksi eroja. Kitka tuppaa stabiloimaan eroja suhteellisen tehokkaasti. Viimeistä ryyniä arvon No Ruleksen ja Snap Lockin
väliltä; uskoisin kallistuvani No Rulekseen, koska se on merkittävästi erilaisempi kuin mikään muu. Nämä kaikki sillä
varauksella, ettei virallinen kisahoito tule olemaan radikaalisti erilainen. Ihan ei vielä kannata lukita kuitentaan vastauksia.
Nyt on vakaa aikomus postata tasaisesti näistä kekkereitä jotakin länkytystä tänne korneriin ihan tappiin asti, mutta pidän sen
option auki, että menee herne nenään totaalisesti. Koitan kuitenkin sinnitellä ainakin ensimmäiset tasaportit ja kepin missit ilman
kirjoituskieltoa. Huomenna siis luvassa virallinen reeni ja avajaiset. Huomenissa myös siis luvassa näkemystä siitä, että mitä
palloja valittiin ja miksi.
Adjö!

2. EM-kisavätvätys osa 2
19.8.2016
Virallinen reeni ja kisojen ehdoton riemukliimaksi eli avajaiset on koettu ja kärsitty. Pallot pysyivät jo eilen arveluissa, ehkä osin
siksi että kolme muuta ei edes kannettu radalle. Aivan liian hapokasta hommaa.
Eilinen ja tämän päiväinen kenttä eivät kuulemma olleet keskenään ”nowhere near”, mutta jättäisin tästä eriävän mielipiteen.
Tänään liukui ehkä rahtusen helpommin ja pallo kääntyi alempaa. Nelosrimalta kääntyi vielä helposti. Tosin joskus näitä kisoja
sotkeneena voidaan miltei faktana todeta, että kun laitetaan mittelö päälle niin ainakin oikeassa reunassa on imuri. Toivossa
on kuitenkin hyvä elää.
Näiden kaksien reenien jälkeen vaikuttaisi uhkaavasti siltä, että avausta ei tarvitse kakkosmerkin yläpuolelta tämmätä ja osin
sen mukaan on alapallojen (allekirjoittanut ja Jasu) setit rakennetukin. On olemassa se orastava mahdollisuus, että koko rataa
laitettaessa emme kuulu ennakkosuosikkien top sataan.
Alkuun perä kääntyy suhteellisen paljon, mutta suoristui suorastaan pelottavan nopeasti, etenkin kun huomio, että reeneissä
muoveja viilettää radalla ehkä kerran varttiin. Ja vaikka lannoitus vaikuttaakin vahvasti markan putkelta niin uskoisin, että
kisatilanteessa paikataan kuitenkin jonkin verran enemmän. Eli perällä on potentiaalia olla hyvinkin mykkä joillakin ratapareilla.
Huomion arvoista on myös se, että nämä ovat ensimmäiset kisat tässä hallissa ever. Sikäli mielenkiintoista, koska hallilla on

ikää vähintään se 10 vuotta, koska SPL:ää ei ole asennettu enää hetkeen.
Lisähienouden tuo se, että uretaania on nimetty suolaisen paljon, osa nimesi niitä jopa useamman. Voidaan todeta, että itse
sai No Ruleksen juuri sopivasti taittumaan, joten ei varsinaisesti tullut uretaania tälläkään kertaa ikävä. Mistä lie johtuvan.
Huomenna me ollaan Lampon kanssa vapaalla, mutta mitä luultavimmin tulee mentyä tiiraamaan duracelien touhuamista.
Tunnelma on syvästi arveluttava.

3. EM-kisavätvätys osa 3
20.8.2016
En malttanut olla päivääkään tuomatta itseäni esille, joten tässä muutama huomio päivän tiirailuista.
Tänään tuli tehtyä suuri päätös. Nimittäin se, että kukaan suomalainen ei enää koskaan tule laittamaan puupennin
puolikastakaan hallin sketsiravintolaan. Ruoka on kohtalaista, mutta palvelu on superlatiivisen surkeaa. Tästä riemastuneina
lähikylän navigointi tuotti löydöksen mallia italialainen ravintola, joka tulee jatkossa toimimaan ruokkijana. Painotan vielä
toistamiseen että KUKAAN suomalainen ei enää KOSKAAN, joten jos olit miettinyt aterioivasi Bowling Stonesin
paskavatkaamossa niin sorry; access denied.
Radoilla näytti tänään jokseenkin ennakoidulta. Alempana on miltei pirkanmaatason putki ja keskikenttäkeilailu vaatii todellista
venymistä. Sääli sikäli. Nyt kun paikkopalloja meni radalla niin loppua kohden perä mykkeni tyystin. Ylempää näytti loppua
kohden saavan kyllä koteloon ketterähkösti, mutta keilojen liikkuminen oli kyseenalaista. Sääliksi käy niitä, jotka kokivat
reenien perusteella kaksi uretaania välttämättömiksi. Tämän sanottuani huomenna tietysti hitsaa huolella loppuun asti.
Hiljattain tapahtuneen sääntömuutoksen ansiosta kisahallissa saa reenata päivän päätteeksi. Otimme tietysti tästä
tilaisuudesta vaarin, koska miksi ei, ja menimme tunniksi sotkemaan. Fressille ei saanut mennä (mistä olisikin ollut aivan
monumentaalinen hyöty, kun hoito oli maannut paikallaan 5 tuntia) vaan pääsimme tutustumaan erän verran kolattuja kenttiä.
Näkisin, että tästä on suurempi hyöty, mutta ei sovi ruikuttaa.
Oli kieltämättä ihan mukava huomata, että kuuden sarjan pelaamisen jälkeen allekirjoittaneelle sopiva lähtörima oli edelleen
10. Hustle, IQ Fusion ja Rocket Ship menivät kaikki kelvollisesti tilanteesta riippuen, kunhan pysyi tarpeeksi alhaalla (yritän
selvitä tämän asian kanssa). Oli myös hyväksi päästä hivenen tarkastamaan lähetystä, sillä se tuntuu vaihteeksi kovin
arveluttavalta. Johan se tuossa pari päivää ennen lähtöä mahtuikin arvosteluasteikolle, mutta nyt ollaan pöpelikössä.
Kaikesta huolimatta pidän paritulosta täysin mahdollisena huomenissa.

4. Em-kisavätvätys osa 4 (major)
22.8.2016
Noniin rakkaat vahingoniloiset pikku turriaiset. Eilen en ehtinyt tänne vätvättää, kun piti koko ehtoo suu vaahdossa messuta
toisaalla. Tiedättehän, kun laittaa täydellistä ja tolppa seisoo.
Singlessä toteutin lupaamani parituloksen näennäisen huonolla tuurilla maustettuna. Sarjan voi käydä heikko mökki, mutta ei
kuutta (saati kahdeksaa) sarjaa. En tästä ripulipelistä varsinaisesti huolestunut, koska jos heittää käytännössä kokoajan
taskuun ilman merkittävää risuaitaa, on siitä silti helpompi työstää kun vastaavasta tuloksesta, jossa lähtöprosentti on 100.
Anyway 1258 kentällä, jossa ei pitäsi pystyä edes neljän promillen tuubassa mitenkään heittämään alle 1400 on kyllä
esimerkillinen suoritus.
Monista muista arvokisoista poiketen ensimmäisen konttauksen jälkeen vaikutti siltä, että kaikki olivat enemmän tai vähemmän
kartalla. Osku nyt oli rikki ja allekirjoittanut painu em. kappaleessa mainittujen ongelmien kanssa. Tosin metrin putki ei ole
meille se edullisin kenttä.
Parikisa oli alkuun aivan identtistä ripulia eiliseen verrattuna. Mukahienosti fikkaan ja yhdeksän tikkua laudalta. Lähetyspäässä
liikaa lahoa puuta kajuutassa. NoRules ja Rocket Ship ovat molemmat lähellä, mutta kuitenkin ei. Seuraavaa koetusta varten
tarkistan hieman pintoja; Shippi reilusti tonnilla auki ja NoRules 2000+vesi. Käytännössä siis NoRules on vähän liian vahva
eikä jatkuvuutta piisaa ja Rocket Ship taas suksii välialueella liian pitkälle.
NoRules Pearl oli tänään pääroolissa, jahka pinnoja ryhtyi kertymään edes siedettävästi. Kun hiljensi jonkin verran ja kiskaisi
riittävästi niin se raksutti mukavasti. Etenkin lopussa tästä kiekonheittokohelluksesta oli suurta etua ja sai melkein ehjän sarjan.
Alkuun Pearli on kiistatta liian kiikkerä, eikä sitä parane laikalla pilata koska hetken päästä jytää hyvästi.

Tästä NoRules Pearlin miellyttävästä menosta pähkäilinkin, että NoRules voisi pienellä pintakikkailulla olla oiva peli alkuun. Vi
ska se.
Lampo on keilannut komeasti. Eilen murheenkryyni 5-6 rataparin Lamppu selvitti pienellä onnella, mutta tänään se perkele
sitten vei tuhkatkin pesästä. Hallin alkupäässä perä on merkittävästi mykempi ja alkupää nihkeämpi. Eilen suttasin itse siinä
170, mutta tänään sai jo onnuttua 230. Ratkaisu tuntui olevan pidemmälle heittäminen eikä niinkään siirtyminen. Täällä kun

alapallon pitää poistua reunahkosta niin roskakori kutsuu. Epäluottamus kenttään eskaloitui yleiseski hapuiluksi ja Lamppu
voitiin kerätä rikkalapiolla pelin päätteeksi talteen. Mutta näin vierestä seuranneena lopun tulokset olivat aika paljon
vaatimattomimpia kuin lähetykset. Jollain muulla saattoi olla toisin päin. Vink vink.
Jahka kilpailutoiminnan osalta savu hälvenee on tarkoitus ja aikomus mennä tunniksi metsästämään säädyllistä heittoa.
Kekkerit ovat onneksi vasta puolessa välissä, joten c-luokan tämmin löytyessä voi tapahtua ihmeitä. Nyt annetaan kentän
puolesta niin komeasti lapaan, että voisi jossain kohtaa laukaista jo maaliinkin eikä jatkuvasti tolppaan.
ps. Edellisessä postauksessa tietysti vaahtosin, että hallin rapasyöttölään kukaan suomalainen ei mene enää koskaan. Kuinka
ollakaan universumi päätti pistää tuulen nussiman vinkuheinän ojennukseen ja muisti monsuunilla. Häntä koipien välissä
appeelle tuohon hyvän palvelun mekkaan. Tosin raflan kassa vielä ryöstettiin päälle, että ei tässä oikein tiedä miten päin olisi.

5. EM-kisavätvätys osa 5
23.8.2016
Moni on varmaan ihmetellyt ja kauhistellut kisojen kolossaalista tulostasoa. Ja onhan se aivan sketsi, ei siinä mitään. Väitän,
että usein vastaavat tulostasot ovat silkkoja vahinkoja ja kelien suunnittelijoiden taitamattomuutta, mutta tällä kertaa uskon osin
tahallisuuteen.
Kun huomioidaan, että kyseessä on halli, jossa ei ole koskaan heitetty kisaa niin luonnollisesti tietoa on rajallisesti. Lanemapit
saa aina toki otettua, mutta se kertoo vain osan totuudesta. Siitä ei esim selviä se, että kuinka kitkainen rata todellisuudessa
on. Lisäksi kun halli ei ole suinkaan uusi vaan vähintään sen 10 vuotta vanha, niin kulutus on myös yksi iso kysymysmerkki.

Hallin puolten välinen ero on tällä perheputkellakin massiivinen, joten haastavammalla kentällä se olisi taatusti vielä suurempi.
Keilailu kun nykyään on kohtuullisen useiden pienten asioiden pikselimössöä.
Vaikuttavaa lienee myös se, että kaksissa edellisissä EM-kisoissa kentät olivat verrattain haastavat, joten ehkä nyt haluttiin
tehdä vähän ”erilaista”. Näistä uikuttamiseen voisi uhrata raamatullisen opuksen verran sivuja, mutta menköön nyt tällä.
Nykypalloilla 2.73 ration profiili tahtoo näissä kekkereissä tarkoittaa tulostasoltaan tätä. Aika synkkää.
ps. Yksi asia, missä ollaan aivan jumalattoman pimeässä yössä on ajankäyttö erien aikana. Ihmiset eivät keilaa, kun on oma
vuoro vaan ihmetellään useamman radan verran maailman menoa. Sarjojen välillä täytyy odottaa vihellystä ennen kuin saa
liikkua ja toista vihellystä ennen kuin saa jatkaa nakkelua. Singlessä vitutukseeni kellotin, että kauanko tässä oikein varrotaan
yhden 6 sarjan konttaamisen aikana ja vastaus oli 55min. Siis viisikymmentäviisi minuttia odottelua kuuden sarjan aikana
sarjojen välissä. On se pirun jännä, että pelit on pitkiä kun nälkävuosi.

6. Em-kisavätvätys osa 6 (major)
28.8.2016
Sattumuksia ja tapahtumia on piisannut. Jokseenkin hektinen aikataulu ja terveydelliset syyt ovat vähän haitanneet kornekin
päivittämistä, mutta ehkä tästä vielä ehtii. Tulokset lienevät kaikkien tiedossa varsin mainiosti, joten keskitytään enemmän
muihin juttuihin. Lähinnä miksi joku tulos on mitä on. Todetaan kuitenkin, että parikisasta huuhdottu kulta oli aika kiva.
Menestyminen arvokisoissa ei varsinaisesti ole helpottunut.
Triojen aikaan alkoi kentissä tapahtumaan jo aika suurta muutosta. Alakerta ei ollut enää läheskään yhtä selkeä kuin se oli
ollut. Toisaalta, mitä muuta voidaan odottaa, kun lämpötila hallissa nousee yli 10 astetta ja samoin teki radan pinnan lämpötila.
Aika kipinää löi laituri ajoittain. Myös alkuviikon ykkösonnistujat ryhtyivät hapuilemaan ja muutama syvälläkin roskissa ollut
puolestaan alkoi osoittaa elonmerkkejä. Hyvin jännä. Epäonneksi vielä epäputtaajien trio jäi tasapisteillä ulos prenikoiden
jaosta. Tunnelma oli katossa.
Joukkuesetti oli selvä; Keke syvälle buusteriin, kun jo valmiiksi kyseenalainen tiputtelu ajautui totaaliseen ahdinkoon, kun
alapallojen pääsiäisputkea kavennettiin ja ilmasto muutettiin trooppiseksi, mikä on tunnettua suosikkia, jos pitäisi päästä
pallosta irti. No, ei päästy. Tämä oli muutenkin aika hyvä veto, koska joukkuekisan ensimmäisenä päivänä laattasin viimeisen
kerran klo 14.28 kun pelit alkoivat kolmelta. ”Hiukan hapuileva” ei enää täysin riittänyt kuvailemaan edesottamusta.
Vahvaa sketsin makua oli ilmassa, kun aamusella tulokset luonnollisesti olivat aivan eri luokkaa kuin illalla. Tietysti kaikkien
keilailuihmisten sankari Kim Thorsgaard Jensen osasi kertoa, että radoissa ei ole mitään erilaista, koska kone tekee radat
samalla tapaa. Face palm. Ja tämmöset on ihan oikeesti päättämässä kilpakeilailuun liittyvistä asioista. Tuossa erässä about
200 päälle oli aika makeasti, koska parhaimmillaankin oli tarjolla puolustuspeliä. Esimerkiksi Saksa noitui vain 80 päälle, joka
tarkoitti aika suurta venymistä seuraalle päivälle.
Seuraavana päivänä meillä täytteillä ja muilla vähempi lahjaisilla nakkelijoilla alkoi pelit inhimillisesti klo 08.00. Tämä tahtoi
tietää kunnon rupeamaa, sillä joukkuesarjat eivät alle 1,5 tunnin menneet sitten mitenkään päin. Huvittavinta tässäkin
sirkuksessa on se, että miten marjassa järjestäjät ovat sen kanssa, että mitkä asiat ovat merkityksellisiä ja mitkä eivät. Siitä
pidetään tiukasti kiinni, että pelaaja-alueella ei saa olla kuin 2 muuta hahmoa per maa, mikä on tietysti ihan ymmärettävää, jos
on ryysistä, mutta esim atm käytävissä masters-finaaleissa tämä on lähinnä naurettavaa. Etenkin kun hitaaseen keilaamiseen

kellään paikalle raahatuista turhakkeista ei ole munaa puuttua.
Alapalloputki oli kiikutettu takaisin paikalleen ja kuoleman kielistä selvinneenä oli omakin esittäminen vähemmän kyseenalaista
kuin aikasemmin. 726 tauluun ilman sen suurempia söpötyksiä. Keilailuilmakin tuntui aika vertailukelvottomalta ehtooseen
nähden. Oli jopa mahdollista hengittää, mikä on mainio ominaisuus.
Täytepeleistä oikeita pelejä väijymään mukakoutsin ominaisuudessa. Ehkä jokuseen kohtalaiseen ratkaisuun tultiin päivän
edetessä, kun nappisilmät kiipesivät matseihin. Etenkin Tontsalle Eternal Cell oli aika 5/5 löytö.
Joukkuepeleistä about kaikki tietävätkin tarinan lopun ja se oli hyvin, hyvin onnellinen. Turha sitä on sen enempää hehkuttaa,
koska no, suomenkieli on superlatiiveiltaan rikkaudessaan kuitenkin liian rajallinen. Semifinaalien alkaessa tosin pientä surkua
oli siitä, että Lamppu ja Jasu jäivät molemmat alta viisi pinnaa ulos masterssista. Toki se tuntuu aika pieneltä, kun lopulta
kannetaan kultaa kaulaan.

7. Game on
12.9.2016
"Insanity; Doing the same thing over and over again and expecting different result"- Albert Einstein
Tuossa reilu 1,5 vuotta sitten heitin, että seuraavan kerran kun Suomen Keilailuliitto valitsee puheenjohtajaa olisin ehdolla.
Aika alkaa olla kypsä eikä tuo ollut vain heitto; tilanne on edelleen sama ja hyvin vahvasti onkin.
On olennaista ymmärtää, että SKL on keilaajia varten eikä toisinpäin. Tätä tietysti voidaan pitää itsestäänselvyytenä, mutta
johdosta tulleet kannanotot esimerkiksi huippukeilaajien tarkoitusperistä viestivät muuta. Vähintään yhtä olennaista on
ymmärtää, että mikäli massa ei ole tyytyväinen kilpailutarjontaan ja äänestää jaloillaan, ei huipuilla ole myöskään kisoja mitä
pelata. Tämän tarkoitushakuisen kabinetti-idiotismin on loputtava.
SKL:n olisi korkea aika tehdä maanlaajuinen kartoitus siitä, että mitä paikallisliitot kaipaavat kattojärjestöltään lisää ja mitkä
ovat sen nykyiset vahvuudet. Fakta on se, että tämä asia ei selviä muutoin kuin lähtemällä kentälle. Ei voida olettaa, että
paikallisliitot lähestyvät suoraa SKL:ää ohuesti hiertävissä asioissa ja kun mitään ei kuulu kaikki on hyvin. Tämä vain on
vastoin suomalaisten toimintakulttuuria, etenkin jos taustalla on ajatus siitä, että SKL on vain jokin instanssi, jolle maksetaan
jäsenmaksua, jotta voidaan kilpailla.
Olen myös vahvasti sitä mieltä, että Keilahalli yhdistyksen edustajan tulisi olla läsnä käytännössä jokaisessa SKL:n hallituksen
kokouksessa. Toiminnan kehittäminen vaatii avointa dialogia eikä olettamista ja arvailua. Keilahallit ovat niitä, jotka ovat
päivittäin tekemisissä lajin harrastajien kanssa ja saavat suorinta palautetta kaikesta tarjonnasta. Tämän kanavan
hyödyntäminen on ehdottoman tärkeää.
Jäsenhankinnan tärkeyttä ei voida vähätellä. Yhtäältä nykyinen jäsenten ikärakenne ei ole tulevaisuuden kannalta ehkä
imartelevin, mutta toisaalta suuret ikäluokat kaipaavat harrastusmahdollisuuksia eläköidyttyään. Mielestäni juuri tähän
ikäryhmään olisi suotavaa suunnata entistä enemmän markkinointia. Tätä kautta on epäsuorasti mahdollista saada entistä
enemmän myös nuoria lajin pariin. Kokonaisuudessaan olen kuitenkin sitä mieltä, että jäsenhankintaakin tärkeämpää on saada
lajin nykyiset harrastajat tyytyväisiksi SKL:n toimintaan. On paradoksaalista yrittää houkutella uusia, jos vanhatkaan eivät ole
tyytyväisiä.
En henkilökohtaisesti näe mitenkään tarpeelliseksi liiton puheenjohtajan lähettämistä pariksi päiväksi patsastelemaan
arvokisoihin. Kaksinaismoralismi kukoistaa, kun voivotellaan rahattomuutta, mutta silti on mahdollista haaskata rahaa johonkin
täysin turhaan. Olen itse ollut maajoukkueessa riittävän monta kertaa voidakseni todeta, että ainakaan keilaavalle joukkueelle
puheenjohtajan paikalle lähettämisestä ei ole mitään hyötyä. Kysymys siis kuuluu, että kenelle on? Itse en ikimaailmassa
kehtaisi saapua paikalle ilman mitään kunnon agendaa etenkään liiton piikkiin. Etenkään silloin, jos maajoukkueelle on asetettu
rajoitteitta, että liitto maksaa 6 palloa kisoihin ja loput täytyy maksaa itse. Jos kisojen päätteeksi olisi joku kokoustapahtuma
niin tilanne luonnollisesti olisi eri.
Kun asioita pyritään muuttamaan on selvää, että tapahtuu virheitä. Kun mennään pieleen on siihen reagoitava välittömästi eikä
vasta ”seuraavassa liittokokouksessa”. Kukaan meistä tuskin pystyy täydellisyyteen, mutta epäonnistumisen pelko on
vitsauksista veemäisin. En uskalla väittää, että johdollani aukeaisi aukotta tie onnellaan ja riemulliseen runsauteen, mutta
tiedostavan olevani oikea henkilö toteuttamaan tarvittavat muutokset.
Useammin kuin kerran minulta on kysytty, että miten jaksan taistella tuulimyllyjä vastaan. En vain näe muuta vaihtoehtoa,
koska luovuttaminen oikeiksi kokemieni asioiden edessä on mahdotonta. Uskon vahvasti olevani oikeassa näiden tarvittavien
muutosten kanssa ja kokisin elämisen itseni kanssa aika työlääksi, jos en yrittäisi. Miksi? Todennäköisesti siksi, että tässä
maassa on hyvin harva, joka olisi saanut keilailulta yhtä paljon kuin minä.

8. Jäsenhankintavisio
26.10.2016
Tässä on murheenkryyniä kerrakseen, mutta uskon saaneeni kohtuullisen idean. Ajatelin tätä ensi-lisenssin nimellä, mutta joku
parempi täytyy ehdottomasti keksiä, mutta onhan ajatuksestakin jo ihan kolme päivää. Muutamille lajiakviiveille olen tätä jo
vilauttanut ja vihreää valoa näkyi. Tämä on se olennaisin asia; pitää kommunikoida niiden kanssa, jotka tätä tekevät päivittäin.

Ehdotelma on siis seuraava;
Tarkoituksena tehdä kynnys rekisteröitymisestä mahdollisimman matalaksi.
- Hinta mallia 10 eur, josta vakuutusosuuden jälkeen puolet paikallisliitolle ja puolet SKL:lle. Kannustetaan liittoja luomaan
sisäänheittoseuroja, jos sellaisia jo ole, mihin uudet harrastajat voisivat rekisteröityä. Muihinkin seuroihin toki ok, mutta voi
aiheuttaa seuran sisällä eripuraa, jos joku maksaa rekisteröinnistä eri hinnan kuin toinen
.-Voimassa vain ensimmäisen rekisreröitymiskauden, jonka jälkeen tulee siirtyä ns. normilisenssiin. Ei koske ”paluumuuttajia”
vain ainoastaan täysin uusia jäseniä. Paluumuuttajille voidaan ajatella samantyyppistä konseptia, mutta hintana 20eur samalla
rahanjaolla kuin edellinen.
-Tässä on perimmäisenä ajatuksena se, että kauden kokeilun aikana harrastaja päässee mukaan kilpakeilailuun ja tietää, että
mitä pidemmän rekisteröitymisen edut ovat. Ensi-lisenssipelaajille lähetettäisiin SKL:n puolesta infoa (Keilaaja-lehti mukaan
lukien) lajista ja koulutustapahtumista. Paikallisella tasolla heille voitaisiin ideoida omia ohjattuja kilpailulähtöjä, jossa pääsisi
kilpailukulttuuriin mukaan muiden samaan aikaan aloittevien kanssa; ei tunne oloaan ulkopuoliseksi.
- Alhaisen hinnan ansiosta hallit voivat myydä lisenssiä esim tarjoamalla kylkeen yhden ilmaisen harjoitusvuoron, jolloin kympin
sijoituksella saa noin 15 euron edun. Tätä ei voida tietenkään keneltäkään hallilta vaatia, mutta esimerkkinä.
Tämän toteutuessa SKL:n tehtävä olisi hyvissä ajoin infota paikallisliittoja perusteellisesti tästä konseptista, jotta mahalaskulta
vältyttäisiin. SKL:n tulisi myös ideoida paikallisliittojen avuksi erilaisia kilpailukonsepteja, joita tarjota uusille rekisteröityneille.
On sanottu, että meillä olisi enemmän kysynnän kuin tarjonnan pulaa, mutta koska viimeksi tarjontaamme on kunnolla
päivitetty?
Tampereella tulemme tekemään kokeilun tätä silmällä pitäen. Tulemme vuoden alusta nostamaan kilpailumaksuja eurolla, joka
menee suoraa ns. "aktivointikassaan". Ajatuksena on, että tällä rahalla toteutetaan ohjaajakoulutuksia, ilmaisia lajikokeiluja,
valmennustapahtumia yms. jota kautta saataisiin lajia jo satunnaisesti harrastavia aktivoitumaan ja mahdollisesti uusia jäseniä,
etenkin jos ensilisenssin kaltainen härpäke ensi kauden alusta toteutuisi.
Olen jo ollut yhteydessä koulutus- ja nuorisovaliokuntaan, että ideat tervetuloa, nyt olisi resursseja. Voimme ajatella ja kuvitella
tekevämme sitä tätä ja tota, mutta se on tyystin irrevelanttia mikäli ei ole resursseja toteuttaa. Kaupin nykyisillä kilpailumäärillä
tämä tarkoittaisi noin 800 euroa kuussa. Tällä saa aika paljon aikaan, kun toteuttaa oikein.
Ajatuksena on myös se, että toimintaan osallistuville ohjaajille voitaisiin maksaa jonkinmoista korvausta. Maailma ei enää pyöri
vapaaehtoisvoimin ja se on hyväksyttävä.

