
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 6/2021 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 14.4.2021 klo 13.30 
 
Paikka: Etätyökalu Teamsin kautta 
 
Läsnä: Olli Hossi   puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski 
 Jari Ratia 
 Hannele Impola 
 Jorma Laatikainen 
  Jaakko Räikkönen Jani Koivukankaan varajäsen 
  Ossi Kauppi  
  Tuomas Sorsa  

 Janne Kolhonen 
 Arto Hyvönen   
 Tuija Hiltunen valtuuston puheenjohtaja 
 Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  
 Jarmo Tamminen kilpailu- ja sarjavaliokunnan puheenjohtaja §7 
 Jarmo Ahokas päävalmentaja §6 

  
Poissa:  Jani Koivukangas 
                
  
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi 
hallituskauden kolmanteen varsinaiseen kokoukseen. Kokouksessa on mukana myös 
kilpailu- ja sarjavaliokunnan puheenjohtaja Jarmo Tamminen, joka esittelee kokouksen 
aluksi valiokuntansa hallituksen päätöksiä koskevat asiat. 
 

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. 
-   5/2021, etäkokous pidetty 11.3.2021 (Liite1) 

 
5.  Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus 
 

- koronan tilannekatsaus (OH) 
Koronarajoitukset ovat pitäneet monet keilahallit suljettuna. Suljetut hallit aukenevat 
19.4. Tilanne on haastava useiden alueiden eri tilanteen takia. 

    -      Kaikki keilaa -strategian seuranta ja jäsentilanne (OH)  
Jäsenmäärä 31.3.oli 8744 (-7,4%/vuosi). Pj. Hossi kävi hallitukselle läpi strategisen 
mittariston ja projektien tilanteen. Hossi näytti myös tekemänsä tilastot kilpailusar-
jamääristä vuosien 2019-21 ajalta peilaten siinä koronan vaikutuksia. 

    -      lajiliittokeskustelu olympiakomitean pj. Jan Vapaavuoren kanssa 
Puheenjohtaja oli kutsuttu Olympiakomitean puheenjohtajan Jan Vapaavuoren toi-
mesta etäkeskusteluun muutaman muun lajiliiton kanssa, jossa muun muassa kar-
toitettiin lajiliittojen ja olympiakomitean välisen yhteistyön toimivuutta. Sana oli va-
paa muistakin ajatuksista. 

- markkinointi (SJ) 
Toiminnanjohtaja kertoi markkinoinnin tilanteesta. Uusi video on työn alla lajin sopi-
vuudesta ikäihmisille. Some-markkinoinnin iso YouTuben, Instagramin ja Tik Tokin 
kattava projekti on sovittu käynnistyvä elokuun alussa. Valmistelut siihen ovat käyn-
nissä. Erilaisia, sopivia markkinointimalleja kehitellään koronatilanne huomioiden. 

- keilakoulukonseptin tilanne 
Hakuaika on päättynyt. Hakemuksia tuli yhteensä 15 (Liite2). Hallitus hyväksyi saa-
puneet hakemukset, jotka oli jo etukäteen tarkistettu toiminnanjohtajan toimesta. 
Uusi haku vielä 15 kurssin pitäjälle avataan elokuun aikana. 

      -   Talouslaskelmia 2021 
          Toiminnanjohtaja kävi hallitukselle tekemiään laskelmia vuoden 2021 jo siirrettyjen  
          arvokilpailuiden aiheuttamista budjetin ylijäämistä ja niiden käyttösuunnitelmista. 

  
6.  Kansainväliset asiat 
   
- uusi arvokilpailuaikataulutus IBF 
Puheenjohtaja kävi hallitukselle läpi kansainvälisen keilailuliiton (IBF) julkaisemaa aika-
taulutusta vuosille 2021-2030 (Liite3). Ajankohdat ovat selkeästi selvillä vuoteen 2022 
saakka, mutta tarkemmat päivämäärät ja kisojen järjestäjät puuttuvat vielä. IBF on luvan-
nut informoida näistä lähiaikoina.       
- miesten EM-kilpailut 19.-29.1.2022 järjestelyt 
Siirosta johtuvat järjestelyt ovat toimiston puolelta käynnissä. 
 
 
7.  Maajoukkueasiat 
 
-esitys miesten EM-joukkue, Tali 19.-29.2022 

SKL:n hallitus hyväksyi päävalmentaja Jarmo Ahokkaan esityksen, jossa tässä vaiheessa 
tuleviin EM-kilpailuihin nimettiin neljä pelaajaa ja loput kaksi sekä varapelaaja valitaan 
myöhemmin syksyn aikana. 

Suomen joukkueeseen valittiin jo seuraavat pelaajat; 



 

Käyhkö Tomas Mainarit, Mikkeli 
Lehtonen Kimmo GB, Helsinki 
Oksanen Niko AS, Kouvola 
Rissanen Juho Mainarit, Kuopio 

Miesten EM-kotikilpailut pelataan Helsingissä Talin keilahallissa 19.-29.1.2022. 

- European Champions Cup-valintasysteemi 
Päävalmentaja esitti hallitukselle, että tämän vuoden Euroopan mestareiden cupiin 
(ECC), joka pelataan 25.10-1.11 Kreetan Haniassa valitaan vuoden 2020 hallitsevat Suo-
men mestarit Juho Rissanen ja Eliisa Hiltunen. Vuoden 2021 syksyn Suomen mestarit ei-
vät näin ollen saa edustuspaikkaa muuttuneiden aikataulujen vuoksi. 
 
8.  Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
 
- naisvaliokunnan etäkokous 24.3.2021 (liite4) 
- naisvaliokunnan etäkokous 11.4.2021 (liite5) 
Hallitus oli saanut etukäteen tutustuttavaksi pöytäkirjat. Varsinaisia hallitukselle kohdistu-
via esityksiä ei ilmennyt. Todettiin, että valiokunnan työskentely on startannut nyt aktiivi-
sesti. 
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan etäkokous 17.3.2021 (liite6)   
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan etäkokous 30.3.2021 (liite7)   

• suunnitelma valtakunnansarjojen loppuun viemiseksi 
Tamminen esitteli suunnitelmat siirrettyjen valtakunnansarjojen loppuunpelaa-
miseksi. Pieniä viilauksia vielä tulee ja Pakonen laittaa uudet päivät rekisteriohjel-
maan kokouksen jälkeisinä päivinä. 

• SM2023 kisajärjestäjät 
Tamminen kävi läpi esityksen SM-kilpailuiden järjestäjistä vuodelle 2023. Hallitus 
hyväksyi ne yksimielisesti. Järjestelyoikeudet myönnettiin seuraavasti; 
Seniorien SM-kilpailut Helsingin Bowlingliitto / Tapiolan keilahalli  

           Veteraanien SM-kilpailut Lappeenrannan Keilailuliitto / Lappeenrannan keilahalli  
           Nuorten- ja juniorien SM-kilpailut Rauman Keilailuliitto / Rauman keilahalli  
           Miesten SM-kilpailut Helsingin Bowlingliitto / Talin keilahalli  

Naisten SM-kilpailut Helsingin Bowlingliitto / Talin keilahalli 

• uusi malli naisten valtakunnansarjatasoille 
Valiokunta työstää vielä lopullista ehdotusta seuraavaan kokoukseen. 

• D-luokkien käsittely kuten muutkin luokat 
D-luokasta keskiarvon määrittämä ”pikanousu” poistetaan. Enää ei nouse D-luo-
kasta C-luokkaan kesken kauden, jos keskiarvo ylittää 155 pisteen rajan. D-luokan 
nousut ja pudotukset tapahtuvat näin kuten muissakin luokissa eli kauden ja vuo-
denvaihteessa. Tämä hyväksyttiin. 
 

- kilpailu- ja sarjavaliokunnan etäkokous 8.4.2021 (liite8)   

• kilpailusäännöt 2021-22, esitys hallitukselle 

• alustava runkokalenteri 2021-22 
Kilpailu- ja sarjavaliokunta on työstänyt kilpailusääntöihin päivityksiä, jotka tulevat kerrasta 
voimaan 1.7.2021. Tämä hyväksyttiin. 
Alustava versio kauden 2021-22 runkokalenterista on jo julkaistu liiton verkkosivuilla. 
 
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan etäkokous 8.4.2021 (liite9)  



 

• Junnu Tourin kehittäminen 
Valiokunta on aloittanut toimintansa aktiivisesti uuden puheenjohtajan johdolla. Junnu 
Tourin konseptin uusiminen on työn alla ja siinä tarkoitus on tarjota muun muassa mata-
lankynnyksen kilpailumuotoa myös ei-rekisteröidyille.  
 
Suomen keilailuvalmentajat ry on ajanut toimintansa alas 2020 vuoden aikana. Heidän 
toimintasäännöissä mainitun lopetuspykälän mukaisesti tilillä olevat varat n. 8400 euroa 
on siirretty Suomen Keilailuliiton tilille nuoriso- ja koulutusvaliokunnan toimintaan. Varat 
on käytettävä vuoden 2021 aikana nuorisotoiminnan kehittämiseen. 
   
9. Ansiomerkkihakemukset 
 
  - Ei anomuksia. 
  
10. Saapuneet kirjeet 
     

  Ei saapuneita kirjeitä. 
 
11. 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. 
    - jäsenliitto- ja seurafoorumi 24.4.2021, etänä 
    Foorumi on järjestetty perinteisesti tammikuussa Ballmaster Openin yhteydessä. Nyt  
    poikkeusvuotena tilaisuus tullaan järjestämään etänä lauantaina 24.4. klo 12.00-16.00. 
    Ilmoittautumiset ovat käynnissä. 
    
  12. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

Tulevat kokoukset; 
 

  - hallitus 19.5. klo 13.30, etänä 
  - valtuusto 12.6. klo 12.00 etänä 

   
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Olli Hossi Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


