
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 10/2021 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 13.10.2021 klo 13.30 
 
Paikka: Ruusulan keilahallin kabinetti/etätyökalu Teamsin kautta 
 
Läsnä: Olli Hossi   puheenjohtaja 
  Jari Ratia  etänä §1-5 
 Hannele Impola etänä 
 Jorma Laatikainen 
  Jaakko Räikkönen etänä, Jani Koivukankaan varajäsen 
  Janne Kolhonen  
 Tuomas Sorsa etänä §1-5 
 Arto Hyvönen  etänä 
 Ossi Kauppi  etänä  

 Tuija Hiltunen valtuuston puheenjohtaja 
 Teija Laukkanen nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja §1-5 
 Henri Havusela viestintä- ja markkinointisuunnittelija SKL §1-5 
 Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  
  

  
Poissa:    
                
  
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi 
hallitutuksen kokoukseen. Hän toivotti tervetulleiksi myös nuoriso- ja koulutusvaliokun-
nan pj. Teija Laukkasen, toimistolta Henri Havuselan ja päävalmentaja Jarmo Ahok-
kaan. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheen-
johtaja Teija Laukkanen oli kutsuttu kokouksen alkuun kertomaan ajankohtaista valio-
kunnaltansa. Finnish Youth Ranking-kiertue (FYR), on konseptineen valmis. Ensim-
mäinen osakilpailu pelataan Raisiossa lokakuun viimeisenä viikonloppuna.  



 

Laukkanen kertoi myös syksyllä haussa olleen junioritoiminnan starttirahan tilan-
teesta. Hakemuksia saapui yhdeksältä eri paikkakunnalta. Kaikille heille myönnettiin 
muutaman sadan euron suuruinen tukiraha. 

 
4.  Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista 

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

-   9/2021,kokous pidetty 15.9.2021 (Liite1) 
 

5.  Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus 
 
- varapuheenjohtajan valintaprosessi 
Valtuuston puheenjohtaja kertoi tulevasta SKL:n vpj:n valintaprosessista.Uusi vpj. valitaan 
tulevassa valtuuston kokouksessa, joka pidetään 4.12.2021 Sokos Hotel Flamingossa Van-
taalla. Jäsenliittoja on informoitu tulevista vaaleista. Yksi ehdokas on ilmoittautunut tällä het-
kellä vaaliin. 
- kilpakeilailun aktiivisuus ja jäsentilanne 
Puheenjohtaja Hossi kertoi tilannekatsauksen. Jäsenmäärä 1.10.oli 7862. Rekisteriohjel-
man sulkeuduttua poistoille 1.10. jäsenmäärä kasvaa kauden aikana muutamalla sadalla. 
Uusia keilaajia 8.10. mennessä on tullut 199.  
- koronan tilannekatsaus 
Koronan vaikutukset keilailuun tällä hetkellä ovat vähäiset. SM-kisat saatiin ja saadaan 
hienosti keilattua päätökseen. Valtakunnansarjat käynnistettiin myös normaalein pelaaja-
määrin. 
- Kaikki keilaa -strategian seuranta 
Puheenjohtaja Hossi kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston ja projektien tilanteen.  
- markkinointi  
SKL:n viestintä- ja markkinointisuunnittelija Henri Havusela esitteli hallitukselle laulaja ja 
sometähti Tuuli Oikarisen ja SKL:n yhteisen vaikuttajamarkkinointi-kampanjan tulokset 
(Liite2). Kampanja onnistui kaikin puolin hyvin ja hallituksen jäsenet olivat pääosaltaan tyy-
tyväisiä näkyvyyteen ja tuloksiin. Esiteltiin hallitukselle myös suunnitteilla olevaa toista sa-
mansisältöistä kampanjaa eri vaikuttajilla. Tämä jakoi hallituksen jäsenten mielipiteitä ja 
äänestyksen jälkeen hallituksen kanta oli, että tällaisella vaikuttajamarkkinoinnilla ei nyt 
heti jatketa. Markkinointia pitäisi enemmän kohdistaa jäsenhankintaan.  
Hallituksen jäsen Janne Kolhonen jätti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen pää-
töksestä, hän oli vaikuttajamarkkinoinnin jatkamisen kannalla. 
- keilakoulukonseptin hakutilanne  
Järvilä kävi läpi hakutilanteen jo edellisessä kokouksessa.  
- budjetin toteutumisen arvio (SJ) 
Toiminnanjohtaja kävi läpi tämänhetkistä taloustilannetta loppuvuoden osalta.  
 
6.  Maajoukkueasiat 
 
- naisten EM2022-joukkueen valinta 
Päävalmentaja Ahokas esitti hallitukselle joukkueen Tanskan Allborgissa 9.-20.2.2022 pe-
lattaviin EM-kilpailuihin. Suomen joukkue on seuraava; 
 
Heino Jenni, Bay, Hämeenlinna 
Hiltunen Eliisa Bay, Helsinki 
Hytönen Marjaana, Giants, Tampere 



 

Juntunen Ani, Giants, Kuopio 
Konsteri Peppi, Giants, Tampere 
Nevalainen Mila, GB, Hämeenlinna 
 
Kotiin jäävä varapelaaja: 
Pakarinen Essi, Bay, Kouvola 
 
Valmentaja: Piritta Maja 
 
- MM-kilpailujen tilannekatsaus, Dubai 2021 
Hossi kertoi aikuisten, senioreiden ja veteraanien MM-kilpailujen tilanteesta. Kisat lähesty-
vät ja tietoa aikatauluista ym. on hiljalleen alkanut tulemaan ainakin aikuisten kisoista. Se-
nioreiden ja veteraanien kisoista ei vielä tarkempia aikatauluja ole tullut. Hallitus päätti lä-
hettää yhden joukkueenjohtajan/tiedottajan lisäresurssina aikuisten MM-kisoihin 3.-16.11. 
 
7.  Kansainväliset asiat 
   
- Nordic meeting 23.10. ja ETBF:n kongressi 24.10. Haniassa 
Puheenjohtaja Hossi ja toiminnanjohtaja Järvilä osallistuvat molempiin kokouksiin.  
- IBF:n World kongressi Dubai 17.11. 
Puheenjohtaja Hossi ja toiminnanjohtaja Järvilä osallistuvat kongressiin. 
- miesten EM-kilpailut 19.-29.1.2022 järjestelyt 
Toiminnanjohtaja kertoi EM-kisojen järjestelyjen tilanteen. Ilmoittautumiset ovat päätty-
neet ja 29 maata on ilmoittautunut mukaan. Seuraava järjestelytoimikunnan kokous pide-
tään 3.11.2021. 
 
8.  Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
 
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 21.9.2021 
Hallitus hyväksyi valiokunnan kokouspöytäkirjan päätökset (Liite3).  
- naisvaliokunnan pöytäkirja 2.10.2021 (Liite4) 
Hannele Impola kertoi Keilaajattaret on Tour-kiertueesta. Hallitus hyväksyi ehdollisesti 
tourin rahoituksen palkintojen/niiden kategorian tarkennuksella. Valiokunta tekee hallituk-
selle tästä uuden ja tarkemman esityksen. 
- talous- ja työvaliokunta 11.10.2021 (Liite5) 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle talous- ja työvaliokunnan esityksen vuoden 2022 ta-
lousarviosta. Budjetista on tehty kaksi erillistä versiota. Toiseen on huomioitu mahdolliset 
riskit, joita ovat OKM:n valtionavun pieneneminen, Olympiakomitean valmennustuen pie-
neneminen sekä mahdollinen jäsenmäärämme vähentyminen. Hallitus hyväksyi yksimieli-
sesti talousarvion 2022 esitettäväksi valtuuston syyskokoukselle (Liite6). 
 
9. Liittovaltuuston asiat 
 
- toimintakertomus 2020-2021 
Hyväksyttiin pienin korjauksin esitettäväksi valtuustolle. 
- talousarvio 2022 
Hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle.  
- jäsenmaksut 
Hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle. 
- korvaukset ja palkkiot 



 

Hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle. 
 
10. Vastuullisuusasiat keilailussa 
- yhdenvertaisuussuunnitelma, päivitetty 
Hyväksyttiin päivitetty suunnitelma, joka lisätään liiton verkkosivuille. 
- antidopingohjelma, päivitetty 
Hyväksyttiin päivitetty suunnitelma, joka lisätään liiton verkkosivuille. 
- ympäristövastuusuunnitelma 
Hyväksyttiin uusi suunnitelma ja lisätään liiton verkkosivuille. 
 
Toiminnanjohtaja on tehnyt Vastuullisuus keilailussa kokonaisuuden, joka pitää sisällään 
Hyvän hallinnon, Turvallisen toimintaympäristön, Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon, Ympä-
ristön ja ilmaston sekä Antidopingin. OKM vaatii näitä liikuntajärjestöiltä ja vastuullisuusasi-
oiden osuus tukeen on mittaristossa on 15%. 
SKL tiedottaa jäsenliittoja ja keilahalleja tästä kokonaisuudesta ja toimintamalleista  
 
11. Ansiomerkkihakemukset 
 
  - Ei anomuksia. 
  
12. Saapuneet kirjeet 
 
 - Ei saapuneita.  
 
13. Muut asia 
 
 - Ei muita asioita. 
    
 14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

Tulevat kokoukset; 
 
- 10.11. klo 13.30 hallitus ja sen yhteydessä mestaruuskilpailut  
- 4.12. klo 12.00 valtuusto  
- 14.1. klo 13.30 hallitus 
- 16.2. klo 13.30 hallitus 
- 16.3. klo 13.30 hallitus 
- 13.4. klo 13.30 hallitus 
- 4.5. klo 13.30 hallitus 
- 21.5. klo 12.00 valtuusto 

 
   
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.34. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 



 

           Olli Hossi Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


