
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 5/2021 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 11.3.2021 klo 13.30 
 
Paikka: Etätyökalu Teamsin kautta 
 
Läsnä: Olli Hossi   puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski 
 Jari Ratia 
 Hannele Impola 
 Jorma Laatikainen 
  Jani Koivukangas  
  Ossi Kauppi  
  Tuomas Sorsa  

 Janne Kolhonen 
 Arto Hyvönen   
 Tuija Hiltunen valtuuston puheenjohtaja 
 Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  
 Teija Laukkanen nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja 

  
Poissa:   
                
  
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi 
hallituskauden toiseen varsinaiseen kokoukseen. Kokouksessa mukana myös nuoriso- 
ja koulutusvaliokunnan uusi puheenjohtaja Teija Laukkanen, joka esittäytyy kokouksen 
aluksi. 
SKL oli avoimessa haussa etsinyt nuoriso- ja koulutusvaliokunnalle uutta puheenjohta-
jaa väistyvän pitkäaikaisen puheenjohtaja Kai Hildénin tilalle. Hakukriteerit täyttävä ja 
sopiva henkilö löytyi. Kouvolalainen Teija Laukkanen tuli valituksi. Laukkanen esittäytyi 
hallitukselle ja kertoi jo myös omista suunnitelmistaan ja mitä aikoo valiokunnan pu-
heenjohtajana ottaa toiminnassaan keihäänkärjiksi. Näihin palataan sen jälkeen, kun 
valiokunta on aloittanut toimintanansa uuden puheenjohtajan johdolla.  
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 



 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.  
 

 
4.  Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista 

 
      Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat, käytiin myös tehtävälista läpi. 

- 3/2021, kokous pidetty 10.2.2021 (Liite1) 
-   4/2021, ylimääräinen kokous pidetty 2.3.2021 (Liite2) 

 
5.  Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus 
 

- koronan tilannekatsaus (OH) 
Mara oli edellisenä päivän kokouksensa jälkeen tehnyt tiedotteen, joka koski keila-
hallien toimintaa sulun aikana 28.3. saakka (Liite3).  
Keilahallityöryhmä suosittelee, että vähintään kaikki leviämisalueen keilahallit pysy-
vät suljettuina 28.3.2021 asti.  Hallitus päätti antaa tukensa tiedotteelle. Tästä teh-
tiin myös uutinen jo heti kokouksen aikana. 
Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle tulevista tehtävistä. SKL:n strategiaan liittyviä 
toimenpiteitä aloitetaan valmistelemaan nyt kevään aikana, jotta ollaan valmiita, kun 
koronatilanne hellittää.  
Puheenjohtaja kertoi tämän jälkeen, että tilanne on nyt erilainen kuin viime ke-
väänä. Kilpailutoiminta pyörii osassa Suomea ja tämän lisäksi kilpailujen ja tapahtu-
mien siirrot lisäävät työtehtäviä. Lomautuksille ei näin ole eikä tule tarvetta. Hallituk-
sen kanta oli tästä myös yksimielinen. 

    -      Kaikki keilaa -strategian seuranta ja jäsentilanne (OH)  
Jäsenmäärä 28.2.oli 8735. Kokonaisjäsenmäärämme vuosi sitten oli 9398 ja nyt 
8735 eli -663 keilaajaa ja -7.1%. Maaliskuu ei todellakaan näytä paremmalta.  Sar-
jamäärät romahtavat ja uusia jäseniä ei paikallisliitoille tule, jos alueen keilahallit 
ovat kiinni.  
Tilanteen vakavuutta kuvastaa se, että jopa ulkonaliikkumiskielto on valtioneuvos-
tossa suunnittelun alla, jos virustilanne pahenee. 
Puheenjohtaja kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston, strategiset keinot ja nii-
den statuksen. 

- markkinointi (SJ) 
Toiminnanjohtaja kertoi markkinoinnin tilanteesta. YouTuben projekti starttaa käyn-
tiin kevään valmisteluilla ja sisällön tuotanto alkaa elokuun alussa. Erilaisia, sopivia,  
markkinointimalleja kehitellään koronatilanne huomioiden. 

- keilakoulukonseptin tilanne 
Hakuaika on vielä menossa ja loppuu 19.3. Hakemuksia on tullut yhdeksän ja odo-
tettavissa on vielä lisää. Myöhemmin keväällä voidaan haku käynnistää uudelleen 
vielä, jotta saadaan tavoitteenmukaiset 30 keilakoulua pyörimään vielä tämän vuo-
den aikana. 
  

6.  Kansainväliset asiat 
   
     - miesten EM-kilpailut 11.-22.8.2021 järjestelyt (SJ), EM-työryhmän esitys 
     EM-kisatyöryhmä piti kokouksensa maanantaina ja päätti yksimielisesti esittää 
     hallitukselle kisojen siirtämistä tammikuulle 2022. Perusteluina siirrolle on vallitseva 
     tilanne erityisesti vielä tämän kevään aikana, jolloin ilmoittautumisia, lentoja ja 
     majoituksia pitäisi pystyä varailemaan. Kovin moni maa voisi jäädä kisoista pois. 



 

     Rajan tilanne on myös kovin epävarma. Hallituksen kanta oli myös yksimielinen ja  
     esityksen puolesta.  
 
 
7.  Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
 
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 1.2.2021 (Liite4) 
- talous- ja työvaliokunnan kokouspöytäkirja 8.2.2021 (Liite5) 
- parakeilailun valiokunnan kokouspöytäkirja 8.3.2021 (Liite6) 
Kaikki pöytäkirjat sisältöineen ja esityksineen oli lähetetty hallituksen jäsenille ennen ko-
kousta. Kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirjan koronan ulkopuolinen esitys oli 
keskiarvoseurannan viikoittainen päivitys myös hiljaisemmilla ajanjaksoilla kesällä ja vuo-
den lopussa. Tämä hyväksyttiin. 
Talous- ja työvaliokunnan kokouspöytäkirjan sisältö liittyi tilinpäätökseen 2020, joka käsi-
tellään myöhemmin tässä kokouksessa. 
Parakeilailun valiokunnan pöytäkirjan sisältö koski parakeilailucupin ja SM-kisojen siirtä-
misiä. Nämä hyväksyttiin. 
   
8.  Maajoukkueasiat 
 
Toiminnanjohtaja kertoi päävalmentajan kuulumiset. Maaliskuussa ei juurikaan ole ollut 
suunnitellusti sovittuja leirejä. Huhtikuulle leirejä on suunniteltu. Maaliskuussa päästään 
treenaamaan Tampereelle Kaupin keilahallille paikallisten ohjeiden mukaisesti pienryh-
millä koronarajoitukset huomioiden. Ainakin pari kertaa viikossa treenataan valmentajan 
johdolla. Toimintaa pyritään järjestämään mahdollisimman paljon tilanne huomioiden. 
 
 
9. Taloustulos 2020 
 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle talous- ja työvaliokunnan esityksen taloustulokseksi 
2020. Tilinpäätöksen liitetiedot oli lähetetty kokonaisuudessaan hallitukselle etukäteen tu-
tustuttavaksi. Tulos on 186 981,79 euroa ylijäämäinen (Liite7). Tulos on laskettu 63 pro-
sentin jäsenmaksujen siirron mukaisesti, kuten edellisenä vuotena. Suurin osa suuresta 
ylijäämästä johtuu vuodelta 2020 siirretyistä arvokilpailuista. Huomioitavaa on, että 89 000 
euroa tästä on jo korvamerkittynä kuluvan vuoden 2021 budjettiin. Muut tulokseen vaikut-
tavat asiat ovat kevään n. kolmen kuukauden ”lockdownista” johtunut maajoukkuetoimin-
nan leiritysten pysähtyminen ja esimerkiksi hallinnon kulujen määrän suuri laskeminen 
etäkokouksien myötä.  
  
10. Ansiomerkkihakemukset 
 
  - Ei anomuksia. 
  
11. Saapuneet kirjeet 
     

  Ei saapuneita kirjeitä. 
 
12. Muut asiat 
  
    - rekisteriohjelman suunnittelutyöryhmän tilannekatsaus 



 

    Suunnittelu jatkuu ja tarjousten perusteella kutsutaan seuraavaan palaveriin 
    ohjelmantarjoajia. Ajatuksena on lähteä liikkeelle matalankynnyksen (harrastajille) 
    suunnatulla ohjelmistolla, jossa tulosten mobiili saamismahdollisuus ja jako 
    sosiaaliseen mediaan. 
    - SKL:n kilpailusäännöt 
    Hallituksen jäsen Arto Hyvönen nosti kilpailusääntöjen loogisemman sisällön ja 
    mahdollisten tarkempien sääntöjen rikkomisesta seuraamien sanktioiden sisällyt- 
    tämisen sääntöihin. Asia on joku vuosi sitten ollut jo aiemminkin esillä, mutta  
    jäänyt kesken. Päätettiin, että Hyvönen on yhteydessä kilpailu- ja sarjavaliokunnan 
    puheenjohtajaan ja asia laitetaan näin uudelleen valmisteluun ja vireille. 
    
  13. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

Tulevat kokoukset; 
 

  - hallitus 14.4. klo 13.30, etänä 
  - valtuusto 12.6. klo 12.00 

   
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Olli Hossi Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


