
   
 
 
 
Pöytäkirja Suomen Keilailuliiton liittovaltuuston sääntömääräisestä syyskokouksesta 
 
 
 
Aika: 15.12.2018, klo 12.00 
 
Paikka: Sokos Hotelli Vantaa  
 
Läsnä: 
 Jarkko Ruohoaho, puheenjohtaja  
 Marko Saarni, varapuheenjohtaja 

Kaj Kerbs 
Janne Kolhonen  
Jorma Lappeteläinen 
Ilkka Saari 
Pekka Taavitsainen 
Risto Tuomala, Ari Kotirannan 1. varajäsen 
Marja Hongisto  
Petri Mannonen 
Markus Nevalainen 
Sami Hänninen  
Taisto Koski 
Leif Tuomisalo 
Terttu Kohtanen, Kati Vähä-Koiviston 2. varajäsen 
Kaarlo Kekkonen 
Kalle Haapanen 
Päivi Uusinarkaus 
Paavo Pakonen 
Heidi Manninen, naiskeilailun edustaja  
Jarmo Ahokas, vastuuvalmentaja 
Kai Hildén, nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja 

 Perttu Jussila, SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja 
Sami Järvilä, SKL:n toiminnanjohtaja  

 
Poissa:  Jarmo Tamminen 

 Tommi Honkanen 
        Olli Haakana  

  Pekka Vuorio, veteraanivaliokunnan puheenjohtaja 
 Jari Ratia, kilpailu- ja sarjavaliokunnan puheenjohtaja 
 Markku Veijanen, teknisen valiokunnan puheenjohtaja 
 Markus Keskiruokanen, markkinointi- ja tulevaisuusvaliokunnan pj. 
 

  
 



1. Kokouksen avaus 
 

Liittovaltuuston puheenjohtaja Jarkko Ruohoaho avasi uuden valtuuston ensimmäisen 
kokouksen toivottamalla kaikki lämpimästi tervetulleiksi. Avauksen jälkeen Ruohoaho 
antoi puheenvuoron hallituksen puheenjohtaja Perttu Jussilalle, joka kertoi tapahtu-
mista menneeltä kaudelta. Yhteistyösopimus Coxan kanssa on laatuaan merkittävä 
SKL:lle. Yhdenvertaisuuden toteutumisesta oli esimerkkinä integroituminen VAU:n kei-
laajien myötä. OKM ei kuitenkaan suoraan huomioinut tätä liikuntajärjestöjen yleis-
avustuksessa, mutta erityishaun kautta myöhemmin liitto sai tukea 12 000 euroa. Maa-
joukkuetoimintaa on kehitetty urheilullisempaan suuntaan muun muassa päävalmenta-
jan palkkaamisen myötä. Toinen merkittävä asia oli harjoituskeskuksen perustaminen 
Tampereelle. SKL:n rahaa ei perustamiseen käytetty. Koulutuspuolelle panostettiin 
palkkaamalla koulutuskoordinaattoriksi osa-aikaisesti Jaana Puhakka. Naiskeilailun 
työryhmä myös perustettiin.  
 
 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
 

Sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Sami Järvilä. Janne Kolhonen ja Ilkka Saari 
valittiin toimimaan kokouksessa sekä pöytäkirjantarkastajina että ääntenlaskijoina. 

 
 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Esittelykierroksella jo tarkastettiin läsnä olevien valtuutettujen nimiluettelo. Läsnä olivat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 18 varsinaista jäsentä ja kaksi II varajäsentä. 
Lisäksi paikalla olivat SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Perttu Jussila ja toiminnan-
johtaja Sami Järvilä. 
Kokouskutsu ja asiakirjat oli toimitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kokous  
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
4. Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kaudelta 2017–2018 
 

Toiminnanjohtaja Sami Järvilä kävi läpi toimintakertomusta (Liite 1 ja 2).  
Kausi mentiin suunnitelmien mukaan. Kansainvälinen menestys oli jälleen hieno 23 ar-
vokilpailumitalin myötä. Muutamia uudistuksiakin tehtiin kauden aikana. Yksi merkit-
tävä uudistus oli SM-liigojen formaatin muutos. Toinen merkittävä uudistus oli ensili-
senssin lanseeraaminen. Liiton ulkoasua myös uudistettiin muun muassa uuden logon 
myötä. Uusia yhteistyökumppanuuksia myös solmittiin. Toimiston henkilöstöpuolella 
uusina työntekijöinä aloittivat viestintä- ja markkinointisuunnittelijana Henri Havusela ja 
palvelukoordinaattorina Eeva Niskanen, jonka tilalle tuli myöhemmin Tiina Keiriö. 
Toimintakertomuksesta oli havaittu pari puutetta, jotka korjataan. Käsittelyn jälkeen toi-
mintakertomus hyväksyttiin. 

 
 
5.   Hallituksen jäsenten, valiokuntien jäsenten, valmentajien ja tilintarkastajien palk-

kioiden ja matkakorvausten päättäminen 
 

Toiminnanjohtaja esitteli hallituksen esityksen SKL:n toimijoiden palkkioiksi. Hallinnon 
korvauksiin ja palkkioihin vuodelle 2019 ei tehty muutoksia edellisvuodesta.   



Kokous hyväksyi hallituksen esityksen (Liite 2). 
 
 

6. Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen tilikaudelle 2019 
 

Hallituksen esitys oli, että henkilöjäsenmaksuja korotettaisiin aikuis- ja juniorijäseniltä 
kolme (3) euroa. Uudet jäsenmaksut olisivat; aikuiset henkilöjäsen 40 euroa, juniorijä-
sen 15 euroa. Perusteluina on keilaajien tapaturmavakuutusmaksujen nousu vuonna 
2019 yhteensä n. 20 000 eurolla kasvaneiden tapaturmien seurauksena. 
Seurojen jäsenmaksu pysyisi ennallaan, samoin ensilisenssimaksu.  Liittymismaksua 
ei esitetty perittävän. Valtuusto hyväksyi esityksen. 
 

7. Talousarvion käsittely tilikaudelle 2019 
 
Toiminnanjohtaja kävi läpi hallituksen esittämää talousarviota. Valtionapujen oletetaan 
säilyvän ennallaan vuonna 2019. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tukipäätös 
oli jo saatu 37 000 eurosta. Budjetin rakennetta oli muotoiltu nyt selkeämmäksi ja 
muun muassa tilien sisältöjä tarkennettu oikeille paikoille. Budjetin loppusumma nousi 
muutaman vuoden alituksen jälleen takaisin yli miljoonaan. 
 
Käsittelyn jälkeen valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2019 talousarvioksi 
(Liite 3). Valtuusto hyväksyi myös puheenjohtaja Jussilan esityksen liittomme osallistu-
misesta maaliskuussa Pariisissa keilattaviin juniorien ensimmäisiin MM-kilpailuihin. Il-
moittautumisprosessi ja tiedotus World Bowlingin suunnalta on ollut kisojen suhteen 
huonoa. MM-kilpailuja ei ole budjetoitu talousarvioon, mutta arviolta n. 8 500 euron 
kustannukset pystytään kustantamaan huippu-urheilubudjetin sisältä. 
 
 

8.  Liittohallituksen puheenjohtajan valinta 
 

Nykyinen puheenjohtaja oli jo aiemmin ilmoittanut olevansa käytettävänä tehtävään. 
Muita ehdokkaita ei ollut. 
Liittovaltuusto valitsi yksimielisellä päätöksellä Perttu Jussilan jatkamaan puheenjohta-
jana. 

 
 
9. Liittohallituksen varapuheenjohtajan, kahdeksan varsinaisen jäsenen sekä hei-

dän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta 
 

Turun Keilailuliitto oli esittänyt nykyistä hallituksen varapuheenjohtaja Raimo Palokos-
kea. Muita esityksiä ei ollut. Palokoski valittiin yksimielisellä päätöksellä jatkamaan teh-
tävässään. Toiminnanjohtaja luki läpi hallituksen jäsenehdokkailta tulleet kirjalliset esit-
täytymiset. Koska hallituksen jäseniksi oli ehdokkaina 10 henkilöä eli enemmän kuin 
kahdeksan valittavaa, jouduttiin jäsenistä äänestämään.  Ennen kuin siirryttiin äänestyk-
seen, hyväksyttiin jo aikaisemminkin käytössä ollut suhteellinen vaalikäytäntö, jossa jo-
kainen äänioikeutettu laittaa paperille järjestykseen kahdeksan henkilöä ja että ensim-
mäiseksi laitettu ehdokas saa kahdeksan ääntä, toiseksi seitsemän jne.  
Kokouksen alussa ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjantarkastajaksi valittu Kolhonen vaihdet-
tiin Kerbsiin Kolhosen ollessa ehdolla hallitusvaalissa. 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin  
äänestyksen jälkeen: 



 
Koivukangas Jani, Paimio, ääniä 102         varajäsen Palm Ari, Salo 
Hyvönen Arto, Kuopio, ääniä 97                  varajäsen Immonen Juha, Varkaus 
Kauppi Ossi, Oulu, ääniä 81                        varajäsen Niskanen Juhani, Oulu 
Kallio Jari, Jämsänkoski, ääniä 80              varajäsen Impola Hannele, Lahti 
Kolhonen Janne, Helsinki, ääniä 78            varajäsen Spora Risto, Helsinki 
Ratia Jari, Espoo, ääniä 68                          varajäsen Nurminen Jukka, Porvoo 
Lehtimäki Sami, Seinäjoki, ääniä 67           varajäsen Nyblom Jakob, Kokkola 
Räikkönen Jaakko, Rauma, ääniä 54         varajäsen Lehtoruusu Arto, Pori 
 
Risto Spora, Helsinki (52 ääntä) ja Ari Palm, Salo (41 ääntä), jäivät äänestyksessä halli-
tuksen ulkopuolelle.  
 

10.  Tilin- ja varatilintarkastajien valinta 
 
SKL:n tilintarkastajiksi valittiin BDO Oy tilintarkastusyhteisöstä Juha Selänne (KHT) ja 
Ari Lehto (KHT ja JHT). Heidän varalle tulivat valituiksi Sari Isaksson (KHT ja JHT) 
BDO Oy tilintarkastusyhteisöstä ja Riku Kärnä (KHT) Truedot Oy:stä. 
 
 

11.  Jäsenliittojen tekemät aloitteet 
 

Jäsenliitoilta ei ollut tullut aloitteita. 
 
 
12. Muiden kokouksessa esille tulevien asioiden käsittely 
 

Edustaja Lappeteläinen otti esille SKL:n tulevat 80-vuotisjuhlat ja niiden järjestelyt. Toi-
minnanjohtaja kertoi järjestelyistä, lähetetyistä kutsuista ja liiton nykyisestä alkoholitar-
joilupolitiikasta. 
Vuodenvaihteessa voimaan tulevasta tulorekisteristä keskusteltiin myös ja toiminnan-
johtaja vastaili.  
Valtuuston puheenjohtaja Ruohoaho kysyi myös valtuuston mielipidettä mahdollisiin 
eturistiriitoihin hänen toimiessaan kilpailu- ja sarjavaliokunnassa sarjavastaavana. Val-
tuusto ei nähnyt tässä mitään estettä. 
Ruohoaho otti esille jäsenliittojen passiiviset jäsenet eli ns. nollasarjaa pelanneet. Voi-
siko heidän aktivoimiseksi yrittää tehdä jotain kilpailujen saralla esim. houkuttelevia ta-
pahtumia, kilpailuja ym. Valtuutetut jatkavat pohdiskeluja tämän asian suhteen. 
 

 
12. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Ruohoaho päätti kokouksen klo 13.50 ja kiitti kaikkia läsnäolijoita hyvin 
sujuneesta kokouksesta.   

 
 
Vakuudeksi: 
 
 
 
 



 
  
Jarkko Ruohoaho   Sami Järvilä 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Olemme tänään tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja 
päätösten mukaiseksi. 
 
 
Helsingissä joulukuun _____ päivänä, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilkka Saari   Kaj Kerbs    


