
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 8/2021 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 20.8.2021 klo 13.30 
 
Paikka: Talin keilahallin kabinetti/etätyökalu Teamsin kautta 
 
Läsnä: Olli Hossi   puheenjohtaja 
  Jari Ratia 
 Hannele Impola etänä 
 Jorma Laatikainen 
  Jani Koivukangas 
  Janne Kolhonen  
 Tuomas Sorsa etänä 

 Tuija Hiltunen valtuuston puheenjohtaja, etänä 
 Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  
 Jarmo Ahokas §1-6 
 Jorma Summanen Laatikaisen varajäsen 
  

  
Poissa:  Arto Hyvönen ja hänen varajäsen 
 Ossi Kauppi ja hänen varajäsen 
 Raimo Palokoski 
  
                
  
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi 
hallitutuksen uuden kauden ensimmäiseen kokoukseen.  
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Viime hetkellä tullut kirje varapuheenjoh-
taja Raimo Palokoskelta lisättiin kohtaan saapuneet kirjeet. 
 

 
4.  Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista 

 



 

      Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat, käytiin myös tehtävälista läpi. 
-   7/2021, etäkokous pidetty 19.5.2021 (Liite1) 

 
5.  Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus 
 
- koronan tilannekatsaus 

Puheenjohtaja esitteli koronan vaikutukset kilpakeilailun sarjamääriin tilaston. Pelatut 
sarjamäärät olivat kuluvana kesänä melko suuret tilanne huomioiden.  

-    Kaikki keilaa -strategian seuranta ja jäsentilanne 
Jäsenmäärä 1.8.oli 8474. Tilanne tulee elämään rekisteröintien päivittämisten takia, 
koska seuroilla on lokakuun alkuun aikaa hoitaa rekisteri ajan tasalle. Puheenjohtaja 
Hossi kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston ja projektien tilanteen.  

-    budjetin toteutumisen arvio per 31.7.2021 
Toiminnanjohtaja kävi hallitukselle läpi tämän hetken taloustilanteen ja arvion loppuvuo-
den kuluista. 

- markkinointi 
Toiminnanjohtaja kertoi markkinoinnin tilanteesta. ”Aina on hyvä aika uudelle harrastuk-
selle”- kampanja on käynnissä somessa. Paperiset julisteet ja digitaaliset kuvat videoi-
neen on lähetetty keilahalleille. 
Vaikuttajamarkkinointi-kampanja tehdään yhdessä laulaja/sometähden Tuuli Oikarisen 
kanssa syyskuussa. Some-postaukset ja näkyvyys Iltasanomien verkkolehteen tapahtuu 
perjantaina 17.9. 

-    talouslaskelmia 2021 (Liite2) 
     Toiminnanjohtaja kävi hallitukselle tekemiään laskelmia vuoden 2021 jo siirrettyjen  
     arvokilpailuiden aiheuttamista budjetin ylijäämistä ja niiden käyttösuunnitelmista.  
           
 
6.  Maajoukkueasiat 
 
- osallistuminen junioreiden EM-kilpailuihin Tilburgissa 9.-19.9.2021 
Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle tilanteen reissuun liittyen. Hallitus päätti, että junio-
rien EM-kisoihin lähdetään täydellä joukkueella, mutta kisojen aikana pyritään edistämään 
omatoimisia koronatoimia esimerkiksi käyttämällä omia maskeja ja erillisillä kuljetuksilla 
mahdollisuuksien mukaan. 
- osallistuminen European Champions Cupiin, Hania 25.-31.10.2021 
Juho Rissanen ja Eliisa Hiltunen edustavat Suomea. Matkan järjestelyt ovat jo tehty. 
- osallistuminen miesten- ja naisten MM-kilpailuihin, Dubai 6.-14.11.2021 
Päävalmentaja Ahokas esitti hallitukselle joukkueen, jonka hallitus yksimielisesti hyväksyi. 
Suomen joukkue MM-kisoihin on; 
Miehet 
Käyhkö Tomas Mainarit, Mikkeli 
Lehtonen Kimmo GB, Helsinki 
Oksanen Niko AS, Kouvola 
Rissanen Juho Mainarit, Kuopio 
Kotiin jäävä varapelaaja: 
Palermaa Osku Patteri, Partille 
Naiset 
Hiltunen Eliisa Bay, Helsinki  
Juntunen Ani Giants, Kuopio  



 

Konsteri Peppi Giants, Tampere 
Nevalainen Mila GB, Hämeenlinna 
Kotiin jäävä varapelaaja: 
Heino Jenni Bay, Hämeenlinna 
Päävalmentaja esitti myös, että kisoihin lähetetään toinen valmentaja päävalmentajan li-
säksi, koska miehet ja naiset pelaavat myös samaan aikaan. Tämä hyväksyttin. Ensisijai-
nen valmentaja on Piritta Maja. Heli Turja on toinen vaihtoehto, mikäli Piritta on estynyt. 
Joukkueenjohtajaksi ja tiedottajaksi lähtee SKL:n puolelta Henri Havusela. 
- osallistuminen pyörätuolikeilaajien MM-kilpailuihin, Dubai 12.-16.11.2021 
Parakeilailuvaliokunta selvittää tällä hetkellä tilannetta.  
- osallistuminen seniorien MM-kilpailuihin, Dubai 18.-26.11.2021 
Karsinta senioreiden MM-kilpailuihin oli vielä hallituksen kokoushetkellä kesken. Hallitus 
hyväksyi jo etukäteen päävalmentajan Ballmaster Openin jälkeen tulleen esityksen, jossa 
kolme parasta miestä ja naista valittiin karsinnan pisteiden perusteella ja neljäs pelaaja 
harkinnalla. Suomen joukkue senioreiden MM-kisoihin; 
Miehet 
Halme Ari Räme, Turku 
Lehtonen Kimmo GB, Helsinki 
Mannonen Petri TKK, Pirkkala 
Virtanen Kai GB, Vantaa 
Kotiin jäävä varapelaaja: 
Valaranta Ari XO, Eura 
Naiset 
Anttas Jaana Nasevat, Raisio  
Lunden Reija GB, Helsinki    
Taavitsainen Jaana Smash, Rauma  
Tamminen Tuula Acat, Hyvinkää           
Kotiin jäävä varapelaaja: 
Haavisto Nina Smash, Lahti 
Valmentaja senioreille MM-kisoissa toimii päävalmentaja Jarmo Ahokas ja joukkueenjoh-
tajana sekä tiedottajana SKL:n puolelta Sami Järvilä. 
- osallistuminen veteraanien MM-kilpailuihin, Dubai 18.-26.11.2021 

• veteraanivaliokunnan esitys rahoituksesta ja MM-joukkueesta  
      Hallitus päätti, että SKL tukee veteraaneja samoin kuin senioreita eli kuluissa 2000 
      euroon saakka. 
Veteraanivaliokunnalta oli tullut esitys joukkueesta MM-kisoihin. Hallitus hyväksyi tämän. 
Suomen joukkue; 
Miehet: 
Jouko Kuossari, GB, Helsinki 
Rauli Raita, Patteri, Vihti 
Seppo Eskolin, RäMe, Lohja 
Juha Hård, JBC, Jyväskylä 
Varalla: Leif Enfors, Drott, Pietarsaari 
Naiset:  
Terttu Kohtanen, KJK, Kauhajoki 
Aila Koivisto, KJK, Kauhajoki 
Hillevi Huhta, BC Islanders, Kalajoki 
Riitta Björkengren, TuUl, Turku 
Varalla: Marja-Leena Läspä, FHB, Kokkola 



 

Joukkueenjohtajana ja tiedottajana veteraaneille MM-kisoissa toimii Olli Hossi. Hän voi tar-
vittaessa avustaa myös radoilla. 
 
  
7.  Kansainväliset asiat 
   
- Nordic meeting 23.10. ja ETBF:n kongressi 24.10. Haniassa 
Puheenjohtaja kertoi, että Suomi osallistuu puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan voimin 
paikanpäällä ETBF:n kongressiin. Kongressia edeltävänä päivänä Suomi isännöi Pohjois-
maiden Nordic meetingiä. Kongressin agendasta ei ole vielä tietoa. 
- IBF:n World kongressi Dubai 17.11. 
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat MM-kisojen ohessa pidettävään Word 
kongressiin. Kongressin agendasta ei ole vielä tietoa. 
- miesten EM-kilpailut 19.-29.1.2022 järjestelyt 
Toiminnanjohtaja kertoi EM-kisojen järjestelyjen tilanteen. Ilmoittautumiset ovat jälleen 
käynnissä ja 13 maata on tällä hetkellä ilmoittautunut mukaan. Ilmoittautuminen päättyy 
15.9. Seuraava järjestelytoimikunnan kokous pidetään 25.8. 
 
8.  Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
 
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 31.5.2021 (Liite3) 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin. 
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 22.6.2021 (Liite4) 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin. 
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 19.8.2021 (Liite5) 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin. 
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan kokouspöytäkirja 22.6.2021 (Liite6) 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin. 
- veteraanivaliokunnan kokouspöytäkirja 17.6.2021 (Liite7) 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin. 
- veteraanivaliokunnan kokouspöytäkirja 19.8.2021 (Liite8) 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin. 
 
9. Ansiomerkkihakemukset 
 
  - Ei anomuksia. 
  
10. Saapuneet kirjeet 
 
 - Raimo Palokosken eroilmoitus  
Raimo Palokoski oli lähettänyt ennen 20.8.2021 hallituksen kokousta eroilmoituksen vara-
puheenjohtajan tehtävistä. Eroilmoitus tarkoittaa samalla luopumista paikasta hallituk-
sessa sekä talousvaliokunnasta (Liite9) Valtuuston puheenjohtaja selvittää yhdessä toi-
minnanjohtajan kanssa uuden varapuheenjohtajan valinnan toimintaprosessin. 
 
11. Muut asia 
 
 - Tornados-veistos 



 

 Hallitus hyväksyi toimiston esityksen, jossa nykyisistä vuoden seuran valinnan pisteytyk-
sistä luovuttaisiin ja valinta tehtäisiin jatkossa harkinnalla. Harkintaan luodaan oma mitta-
risto. Hallitus hyväksyi tämän yksimielisesti. 
    
 12. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

Tulevat kokoukset; 
Päätettiin, että toiminnanjohtaja tekee suunnitelmat koko kaudeksi yhdessä hallituksen- 
ja valtuuston puheenjohtajan kanssa. Alustavat päivät ilmoitetaan hallituksen jäsenille 
sähköpostilla. 

    - valtuusto  
    - hallitus  

   
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Olli Hossi Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


