
 
Suomen Keilailuliitto ry   Pöytäkirja 4/2021 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 2.3.2021 klo 16.30 
   
Hallituksen sekä kilpailu- ja sarjavaliokunnan ylimääräinen etäkokous Teams-työkalun kautta 
 
Läsnä: Olli Hossi  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
 Ossi Kauppi 
 Jari Ratia 
 Janne Kolhonen 
 Tuomas Sorsa 
 Hannele Impola 
 Arto Hyvönen 
 Jorma Laatikainen 
 Jani Koivukangas  
 Tuija Hiltunen  valtuuston puheenjohtaja 
 Jarmo Ahokas  päävalmentaja 
  Sami Järvilä  toiminnanjohtaja/sihteeri  
  
Poissa:  
  
Esityslista (Liite1 Kilpailu- ja sarjavaliokunnan esitykset hallitukselle) 
 

1. Junnu Tourin osakilpailun mahdollinen siirtäminen, Heinola 13.-14.3.2021 
Hallitus päätti siirtää Junnu Tourin Heinolan osakilpailu toukokuulle. Uusi ajankohta on 22.-23.5. 
Grande Finale, joka oli tarkoitus pelata 8.5. Talissa pelataan myöhemmin ilmoitettavana päivänä. 
 

2. miesten, naisten sekä juniorien -ja nuorten SM-kilpailut 
Hallitus oli samaa mieltä kilpailu- ja sarjavaliokunnan kanssa, että miesten SM-aloitus 29.3.2020 ei 
tule onnistumaan, koska kokoontumisrajoitukset ovat voimassa ja todennäköisesti jatkuvat vielä 
viikkoja. Kilpailujen läpivienti kevään aikana turvallisesti ja kokoontumisohjeita noudattaen näyttää 
olevan mahdotonta. SM-kilpailut keräävät osallistujia laajalta alueelta ja aiheuttavat siksi 
kohonneen koronan leviämien riskin.  
Sen lisäksi, että koronatilanne aiheuttaa epävarmuutta, myös tavoitteena oleva finaalien yhteinen 
TV-lähetys vaikuttaa siihen, että katsomme myös naisten SM-kilpailun olevan parempi järjestää 
syksyllä.  
Myös juniorien- ja nuorten SM-kilpailu esitetään siirrettäväksi syksyyn. Näin syksyllä pelataan 
selkeästi kaikki SM-kilpailut ja viesti SM-kilpailujen siirroista syksyyn on yhtenäisen selkeä. 
Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin kevään aikana. 
 

3. SKL valtakunnansarjat  
Valtakunnansarjoista todettiin sarjojen jatkumisen huhtikuussa olevan tämän hetken näkymien 
perusteella mahdotonta. Päätettiin siirtää sarjojen jatkumista kuukaudella eteenpäin siten, että 
sarjat pelataan touko-kesäkuun aikana tiivistetyllä aikataululla. Tavoitteena on saada sarjat 



pelattua valmiiksi ennen juhannusta. Otteluiden siirtoa syksylle harkitaan vasta, jos toukokuussa ei 
päästä pelaamaan. Toukokuun tilannetta tarkastellaan huhtikuun alkupuolella. 
 

4. SKL:n kilpailutoiminta 8.3.-28.3.2021kolmen viikon sulkutilan aikana 
 Suomen hallitus on ilmoittanut 25.2.2021, että koronaepidemian laajenemisen ehkäisemiseksi ote-
taan käyttöön valmiustilan mukaisia poikkeuslakeja 8.3.2021 alkaen. Poikkeuslakien mukaan ma-
joitus- ja ravintolatoiminta tullaan sulkemaan kokonaan koronan leviämis- ja kiihtymisalueilla kol-
meksi viikoksi 8.-28.3.2020. Lisäksi kokoontumisrajoituksia kiristetään alueellisesti 1.3.2021 lähtien. 
Aluehallinnon viranomaisilla on myös oikeus rajoittaa myös yksityisten toimijoiden toimintaa. Kei-
lahallit seuraavat pääosin ravintolatoiminnalle määrättyjä toimintaohjeita. Näiden lisäksi keilahal-
leille ei ole erikseen annettu toiminnan rajoituksiin liittyviä ohjeita. Aluehallintoviranomaiset ovat 
määritelleet alueellisia kokoontumisien maksimi henkilömääriä sen lisäksi, että 2 metrin tosiasialli-
sia etäisyyksiä tulee noudattaa. 

  
Todettiin, että päävastuun kaikesta toiminnasta keilahallilla kantaa hallin operaattori. Vain keilahalli 
voi ohjeistaa asiakkaitaan toimimaan antamiensa ohjeiden mukaan. SKL voi antaa tukea omalla 
koronaohjeella.   
Keilahallien on paikallisliittojen kanssa yhteistyössä huolehdittava, että alueella voimassa olevia 
ohjeita ja rajoituksia noudatetaan.   
On jokaisen keilahallin ja paikallisliiton oma velvollisuus seurata tarkasti oman alueensa virallista 
koronaohjeistusta ja toimia sen mukaan. Esimerkiksi paikallisliiton tulee itse tehdä oman alueensa 
kilpailuja koskevat päätöksen kuten siirrot ja peruutuksesta näiden mukaisesti paikallisliittotasolla. 
Samoin keilahallien tulee antaa maskisuositus tiloissaan tarvittaessa. Myös uutisointi keilaajille 
näistä ohjeista tulee tehdä paikallisesti. 
 
Jos keilahallia voidaan pitää alueellisten ohjeiden mukaan auki, voidaan myös paikallisia kilpailuja 
järjestää. Järjestäjien tulee kuitenkin ottaa huomioon alueella voimassa olevat 
kokoontumisrajoitusten henkilömäärät sekä muut voimassa olevat toimintaohjeet mm. 2 metrin 
tosiasiallisten turvaetäisyyksien, käsihygienian sekä maskien käytön suhteen.  

 
Suomen Keilailuliitto suosittelee finaalien siirtämistä poikkeusoloaikana alueelliset rajoitukset 
huomioiden, lisäksi SKL:n suositus on, että paikallisia sarjapelejä ei myöskään tänä aikana pelattaisi. 
 
Hallituksen jäsenet olivat kaikista kokouksessa käsiteltävistä asioista yksimielisiä. 

 
 
 
             Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

          Tulevat kokoukset; 
 

             - hallitus 11.3. klo 13.30, Helsinki 
   
          Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10 
. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 



 
           Olli Hossi Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 

 
 
 
  


