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Toimintakertomus 2020–2021 
 
Puheenjohtajan arvioita kaudesta 2020 – 2021 

 
Keilakausi 2020-21 oli ensimmäinen ja toivottavasti vii-
meinen kausi, jota pandemia varjosti alusta loppuun. 
Kevään 2020 kymmenen viikon täyden seisokin jäl-
keen saatiin kesällä 2020 kilpakeilailu jo osin käyn-
tiin. Syksyllä 2020 onnistuttiin keilaamaan kaikki ke-
väältä siirtyneet SM-kisat - tosin osallistujamäärät jäi-
vät ymmärrettävästi kaikissa reilusti alle oletetun. 
Tämä aiheutti ko. paikallisliitolle tappiopaineita, joita 
onnistuttiin pienentämään mm. puolittamalla SKL kor-
vauksen korona-aikana pelatuista SM-kisasuorituk-
sista. Tästä oppineena sovimme, että jatkossa SM:n 
kisojen palkinnot sidotaan osallistujamäärään, joten 

vuoden 2021 ja tulevien vuosien SM-kisajärjestelyistä tuleva riski pieneni oleelli-
sesti. 
  
Toinen iso päätös kaudella 2020-21, koski valtakunnansarjoja. Koko kausi päätettiin 
turvavälien takia pelata 3-miehisenä, joka osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi. 
Tästä huolimatta jouduimme kuitenkin alueittain jatkuvasti siirtämään kierroksia ja 
lopulta kevään 2021 korona-aalto, joka sulki yli puolet Suomen halleista, keskeytti 
myös kaikki valtakunnan sarjat lähes kolmeksi kuukaudeksi helmikuusta toukokuu-
hun. Rokotusten ja pandemiatilanteen paranemisen ansiosta saimme kuitenkin kei-
lahallit taas auki toukokuussa ja myös valtakunnan sarjat onnistuttiin pelaamaan 
loppuun juhannukseen 2021 mennessä. 
  
Kevään SM-kisat ja Ballmasters-turnaus sen sijaan kaikki siirtyivät syksyyn 2021, 
jolloin ne onnistuneesti saatiinkin vietyä läpi. Valtakunnansarjakausi 2021-22 on 
myös alkamassa nyt normaalisti ja palaamme 5- ja 4-henkisiin joukkueisiin kaikilla 
sarjatasoilla. 
  
Kansainvälisiä arvokisoja ei kaudella 2020-21 pelattu lainkaan, jonka takia liittomme 
kassaan kertyi väliaikaisesti ylijäämää, jota nyt syksystä 2021 ja siitä eteenpäin tätä 
pottia syödään pois, kun arvokisat alkavat taas kiihtyvästi pyöriä.  
  
SKL:n jäsenmäärä putosi kauden 1.7.2020-30.6.2021 aikana 9439:stä 8774:ään. 
Uusia keilaajia tuli koronavuoden aikana selvästi tavallista vähemmän eli 390 ja 
kauden aikana jäsenistöstä poistui 1052 keilaajaa eli nettovähennys oli -7.0 %.  Ve-
teraanipainotteisen ikäjakaumamme johdosta jäsenmäärämme on pudonnut jo 
useina edellisinä vuosina noin 5 % vuodessa jo siis ennen koronaa. Pandemiasta 
on useimmissa urheilun sisälajeissa seurannut jäsenkatastrofi: Olympiakomitean 
Suomi-Sport-ohjelmaa käyttäneiden lajiliittojen lisenssit vähenivät jopa 41 % vuo-
dessa. Tähän verrattuna oma suoriutuminen on jopa onnistunut. Tästä kiitos sille, 
että yhdessä keilaajien ja keilahallien kanssa pystyimme kuitenkin joka puolella 
Suomea pitämään keilahallit ja kilpailut pääosin käynnissä myös pandemian aikana. 
Nyt kesän 2021 paikallisliittojen päivitysten jälkeen jäsenlukumme oli 1.10.21 7862 
eli -7.5% vuoden takaisesta. Myös paikallisliittojen määrä pieneni kesällä kolmella, 
kun Salon, Savonlinnan ja Itä-Hämeen liitot sulautuivat naapuriliittoihin.  Jäsenkato 
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on siis jatkunut ja tämä trendi pitää saada kääntymään uusien kaikenikäisten jäse-
nien avulla, johon Keilailuliitolla onkin useita markkinointiaktiviteetteja nyt käynnissä. 
  
Jäsenmäärän laskun lisäksi myös toinen taloudellinen päätulovirtamme eli valtion 
lajiliittotuet ovat laskemassa Veikkaus Oy:n raha-automaattitulojen pudottua rajusti. 
Arvio on että, valtion ja Olympiakomitean tuki laskisi 2022 noin 10 % eli rahassa 
luokkaa 30000–35000 €.  Koska Keilailuliiton tulonmuodostus koostuu pääosin juuri 
näistä kahdesta osasta: jäsenmaksuista (2/3) ja valtion/olympiakomitean tuesta 
(1/3), tilanne on huolestuttava. 
  
Lisäksi, vaikka säästämme jatkossa rahaa mm. lisääntyneinä etäpalavereina, niin 
suurin yksittäinen kuluerämme eli arvokisat tulevat lisääntymään. Tällä hetkellä 
Maailman Keilailuliiton eli IBF:n uusin kalenteri kertoo, että meillä on tulevaisuu-
dessa kahden vuoden syklin sijaan joka vuosi miesten, naisten ja juniorien MM-kisat 
tai joukkue-MM kisat. Vaikka pelaajamäärä putoaisikin samalla kuudesta neljään, 
MM-kulut kasvavat vuosittain arviolta jopa 35 %. Kun tähän lisätään EM-kisat ja 
muut arvokisat, niin meidän tulee huolella miettiä mihin kaikkeen voimme jatkossa 
osallistua, jotta arvokisakulut pysyvät kurissa. Olympiakomitean tukien ja lajin ima-
gon takia on kuitenkin mielestäni välttämätöntä, että tärkeimpiin arvokisoihin men-
nään jatkossakin mukaan. 
  
Yhteenvetona täytyy kuitenkin todeta, että jäsenistön monivuotinen väheneminen ja 
tuleva valtion tukien leikkaus pakottaa meidät kutenkin nostamaan jäsenmaksu-
jamme kaudelle 2022-23. Samaan aikaan meillä on nyt syksynä 2021 kuitenkin 
myös mainio mahdollisuus saada koronan jälkeen palaavat liikkujat valitsemaan kei-
lailun seuraavaksi uudeksi harrastuksekseen. Liittomme tekee nyt useita eri markki-
nointikampanjoita erityisesti somessa tätä varten. Uskonkin, että selvästi useampi 
uusi harrastaja aloittaa kaudella 2021-22 keilailun ja osallistuu esim. keilakouluun, 
joita järjestetään tulevalla kaudella yli 20 SKL:n tukemina eri puolella Suomea ja sa-
malla tulee lajiliittomme jäseneksi. Uudet aktiiviset jäsenet ovat paras tapa pitää kei-
lahallit pystyssä ja lajiliittomme talouden hyvässä hallinnassa myös tulevaisuudessa. 
  
Mukavaa lähes normaalia keilakautta 2021-22 kaikille, 
 
Olli Hossi 
Keilailuliiton puheenjohtaja   
 
LIITTOKOKOUS 
 
Suomen Keilailuliiton sääntömääräinen liittokokous pidettiin Sokos Hotel Vantaalla 
31.10.2020 
Kokouksessa oli edustettuina 35 jäsenliittoa 88 äänellä, kaikkiaan 128 mahdollisesta 
äänestä. Mahdolliseen äänestykseen oli varauduttu laskemalla jäsenliitoille käyttöön 
toimintasääntöjen mukaisesti 20% leikkuri kokouksessa paikallaolevien äänimää-
ristä valtakirjat huomioiden. Näin tapahtuessa Helsingin Bowlingliiton äänimäärä 
olisi ollut tässä kokouksessa leikkurin jälkeen 17 ääntä 19 sijaan 88 äänestä. 
Kokouksessa olivat läsnä edellisten lisäksi SKL:n puheenjohtaja Olli Hossi, toimin-
nanjohtaja Sami Järvilä, SKL:n kunniapuheenjohtaja Harri Järvinen ja Olli Pakonen 
(apuna valtakirjojen kirjauksessa ja mahdollisissa äänestystilanteissa). 
Suomen Keilailuliiton puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen kokoonkutsujana 
toivottaen osanottajat tervetulleiksi. En voinut arvata, että joudun olemaan ensim-
mäinen puheenjohtaja, joka joutui ajamaan alas kilpailutoiminnan koronapandemian 
takia talvella 2020.  
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Hossi kävi liittokokoukselle läpi jäsenmäärän kehityksen vuosina 2018-2020. Maalis-
kuuhun 2020 saakka kilpailumäärät olivat hyvässä nousussa. Jäsenliittojen tärkeän 
määräpäivän eli rekisteröityjen ilmoittamisen viimeisen päivän 30.9. umpeutumisen 
jälkeen jäsenmäärä oli 8508 jäsenkeilaajaa 1.10.2020.  
Kauden 2019-20 jälkeen n. 1050 rekisteröityä keilaaja lopetti ja saman kauden ai-
kana uusia jäseniä saatiin n. 500.  
Puheenjohtaja Hossi kertoi myös lajin koronatilanteesta. SKL:n seuraa jatkuvasti 
valtion ja alueiden (AVI) ohjeistusta koskien urheilukenttää. Kilpailu- ja sarjavalio-
kunta kokoontuu kerran viikossa maanantaisin mahdollisten keilailua koskevien oh-
jeistusten päivittämistä silmällä pitäen. Tavoite on pitää keilailun kilpailutoiminta 
mahdollisimman vireänä ja käynnissä suosituksia noudattaen. 
Hossi kertoi myös maajoukkuetoiminnasta, jossa tilanne on kaikin puolin hyvä. Leiri-
tystä ja toimintaa on jatkettu ja kehitetty mallikkaasti päävalmentajan johdolla. 
Toimintasäännöt oli ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa ja ne olivat 
sieltä saaneet hyväksynnän. Pääkohtana muutosesityksessä oli OKM:n valtionavus-
tukselle 2021 kriteeristöönkin vaaditut ns. vastuullisuuden muutokset, jonka vaikutus 
tulisi olemaan vuoden 2021 avustuksessa 15%.  
Toiminnanjohtaja oli kesällä lähettänyt jäsenliitoille muutokset kommentoitaviksi.  
Muutokset eivät aiheuttaneet eriäviä mielipiteitä. Toimintasäännöt hyväksyttiin liitto-
kokouksessa yksimielisesti. 
 
Toiminnanjohtaja totesi tapana olleen, että liittovaltuuston jäsenille ei makseta palk-
kiota ja että matkakorvauksissa noudatetaan valtion matkustussääntöä. Päivärahoja 
ei makseta ja kokousruokailut tarjotaan jäsenille. 
Liittokokous päätti yksimielisesti, että samaa käytäntöä noudatetaan edelleen. 
 
Liittohallitus oli päivittänyt Suomalaisen keilailun strategian. Puheenjohtaja Hossi 
kävi sen läpi kokousväelle. Strategian päätavoitteena on Kaikki keilaa. Strategian 
sloganin ja päätavoitteen Kaikki keilaa saavuttamiseksi keilailun on oltava näkyvillä, 
keilailun on liikutettava, keilailun on sovittava kaikille ja keilailun on menestyttävä. 
Strategia yksityiskohtineen on nähtävillä julkisesti liiton verkkosivuilla. Muutamia tar-
kennuksia strategiaan kirjattiin hallitukselle pohdittaviksi. Tämän jälkeen se hyväk-
syttiin. 
Toiminnanjohtaja Sami Järvilä esitteli kaksivuotisen toimintasuunnitelman. Tämä 
myös hyväksyttiin. 
Kokouksen lopuksi käytiin valtuuston vaalit, jonka henkilövalinnat ovat nähtävissä 
alla olevasta liittovaltuuston kokoonpanosta. 
 
 

LIITTOVALTUUSTO  
 
Liittovaltuuston kokoonpano 2020–2022 
 
Puheenjohtaja Tuija Hiltunen, Tampere 
Varapuheenjohtaja Marko Saarni, Turku 
 
varsinainen jäsen I varajäsen  II varajäsen 
 

Helsinki (2)                         
Kaj Kerbs, Helsinki Heikki Sarso, Helsinki   Jorma Pailokari, Hel-
sinki 
Janne Kolhonen, Helsinki Markku Pennanen, Helsinki  Timo Manninen, Hel-
sinki 
Uusimaa (2) 
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Jorma Lappeteläinen, Lohja Jarkko Vikström, Lohja Sami Salin, Lohja 
Erkki Arima, Vantaa Jukka Löfgren, Vantaa  Kimmo Nicklen, Van-
taa 
Länsirannikko (3) 
Pekka Taavitsainen, Rauma Seppo Kataja, Eura  Keijo Uusitalo, Eura-
joki 
Ari Kotiranta, Pori Risto Tuomala, Pori  Simo Niemelä, Nakkila 
Marja Hongisto, Turku Ari Palm, Salo  Kari Viman, Salo 
Keski-Häme (2) 
Hannu Majamäki, Tampere        Gunilla Lehtinen, Tampere  Perttu Jussila, Tam-
pere 
Markus Nevalainen, H:linna  Pentti Rasila, Forssa Timo Forsström, Val-
keakoski 
 
Päijät-Häme (2) 
Veli-Matti Hämäläinen, R:mäki Jarmo Tamminen, Hyvinkää  Tuula Tamminen, Hy-
vinkää 
Pertti Salminen, Lahti Simo Ruohtula, Heinola Raimo Koukonen, 
Lahti 
Kaakkois-Suomi (2) 
Tommi Honkanen, Kotka Jari Viinanen, Kotka  Ontrei Löövi, Kotka 
Mika Vento, Lappeenranta Henry Friman, Loviisa Jyrki Laakso, Loviisa 
Pohjanmaa (2) 
Kenneth Rönnqvist, Vaasa Taisto Koski, Kauhajoki  Kari Löfbacka, Yli-
vieska 
Kati Vähä-Koivisto, Seinäjoki Hillevi Huhta, Kalajoki  Terttu Kohtanen, Kau-
hajoki 
Keski-Suomi (1) 
Olli Haakana, Jyväskylä Juha Hård, J:kylä Anna-Riikka Anders-
son, J:kylä 
Savo-Karjala (2) 
Riitta Niemi, Mikkeli Kalle Haapanen, Mikkeli  Jukka Oikari, Savon-
linna 
Jorma Laatikainen, Joensuu Kaarlo Kekkonen, Ylä-Savo Väinö Kauhanen, K-
Savo 
Pohjois-Suomi (2) 
Päivi Uusinarkaus, Tornio Tuomas Uusinarkaus, Rovaniemi Jorma Hipsi, Kemi 
Paavo Pakonen, Oulu Juhani Niskanen, Oulu  Mika Saarikivi, Oulu 
 
Naiskeilailun edustaja: Heidi Manninen Helsinki, I-varajäsen Nina Kovanen Helsinki, II-va-
rajäsen Krista Pöllänen Lahti 
Vastuuvalmentaja: Jarmo Ahokas, Lahti 
Kilpailu- ja sarjavaliokunta: Jarmo Tamminen, Hyvinkää 
Veteraanivaliokunnan puheenjohtaja: Pekka Vuorio, Hämeenlinna 
Nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja: Kai Hildén 3/2021 asti ja 3/2021 alkaen 
Teija Laukkanen, Seinäjoki 
 

 
Syyskokous etäyhteydellä 5.12.2020 
 
Suomen Keilailuliiton liittovaltuuston sääntömääräinen syyskokous pidettiin etäyh-
teydellä koronan edelleen rajoittaessa kokoontumisia. Läsnä olivat puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja sekä kaikki 19 varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Lisäksi 
paikalla olivat SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Olli Hossi, toiminnanjohtaja Sami 
Järvilä, kilpailu- ja sarjavaliokunnan puheenjohtaja Jarmo Tamminen, nuoriso- ja 
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koulutusvaliokunnan pj. Kai Hilden, vastuuvalmentaja Jarmo Ahokas, naiskeilailun 
edustaja Heidi Manninen sekä kunniapuheenjohtaja Harri Järvinen. 
SKL:n toimistolla olivat paikalla Tuija Hiltunen, Olli Hossi, Kaj Kerbs, Sami Järvilä ja 
tekninen avustaja Tiina Keiriö. Kokouksen esityslista oli toimintasääntöjen mukai-
nen. 
Liittovaltuuston puheenjohtaja Tuija Hiltunen avasi uuden valtuuston ensimmäisen 
kokouksen toivottamalla SKL:n kunniapuheenjohtaja Järvisen, puheenjohtaja Hos-
sin, toiminnanjohtaja Järvilän, päävalmentaja Ahokkaan, valiokuntien puheenjohtajat 
sekä kaikki valtuuston jäsenet lämpimästi tervetulleiksi.  
Valitettavasti tämä ensimmäinen kokouksemme ei mene toivotulla tavalla eli oltaisiin 
tutustuttu toisiimme kasvotusten. Vallitsevan koronatilanteen takia joudumme ko-
koontumaan näin etänä. Pääsemme heti tässä ensimmäisessä kokouksessa käsit-
telemään ja päättämään asioista, joilla on suuri merkitys keilailun eteen päin viemi-
sessä. Käsittelemme liittohallituksen esittämää ensi vuoden budjettia, joka antaa ns. 
eväät vuoden toiminnalle ja painotuksille. Budjettia käsiteltäessä on myös pidettävä 
mielessä Suomen keilailuliiton toimintasuunnitelma ja strategia. Koska toimintakausi 
ja tilikausi ovat eri, niin toimintasuunnitelma kilpailukaudelle 2020-2021 on jo hyväk-
sytty viime kevään liittovaltuuston kokouksessa. 
Hiltunen antoi seuraavaksi puheenvuoron hallituksen puheenjohtaja Olli Hossille. 
Hän kävi läpi nykyistä tilannetta. Kilpailujen sarjamäärät olivat nousussa vielä helmi-
kuussa 2020. Tämän jälkeen melkein kaikki keilahallit olivat kiinni noin kymmenen 
viikkoa ja sarjamäärät menivät nolliin. Tämän jälkeen kesäkuusta sarjamäärät olivat 
ajankohtaan nähden jopa ennätyksellisiä. Nyt sitten syyskauden lopussa ollaan taas 
tilanteesta johtuen putoamassa. 
Hossi kävi läpi myös jäsenmääräkehityksen. Trendi on ollut, että n. 1000 jäsenkei-
laajaa lähtee kauden aikana pois ja tilalle tulee n. 500. Koronan vaikutuksia tähän 
trendiin ei onneksi tälle kaudelle ole havaittavissa, ainakaan jyrkemmän laskun suh-
teen. Tästä voidaan helposti päätellä, että tavoitteena kausittain olisi saada vähin-
tään 1000 uutta keilaajaa jäseneksi, jotta laskua ei tapahtuisi. 
Hossi kävi lopuksi läpi liiton strategian ja hän uskoi, että tuleva hallitus tulee sitä 
systemaattisesti seuraamaan. Strategia on nähtävillä liiton verkkosivuilla. 
 
Toiminnanjohtaja Sami Järvilä kävi läpi toimintakertomusta.  
Kevätkausi oli haastava koronapandemian puhjettua. Kansainvälinen menestys oli 
hyvä. Sanna Pasanen keilasi MM-pronssia syksyllä Las Vegasista ja seniorit ottivat 
heti perään neljä MM-mitalia samasta keilahallista. Arvokilpailukausi keskeytyi tam-
mikuun Seniorien EM-kisoihin, joista Tuula Tamminen toi henkilökohtaisen EM-kul-
lan, parikilpailun kultaan ylsivät myös Reija Lundén ja Jaana Taavitsainen. 
Covid-19 aiheutti paljon muutoksia myös kotimaiseen kilpailukalenteriin. SM-kilpai-
luja siirtyi syksylle 2020. 
Vuoden 2019 tilinpäätös oli 3377,25 euroa alijäämäinen. Rekisteröityjen keilaajien 
lukumäärä kauden lopussa oli 9 439, josta junioreita 535. Kokonaisjäsenmäärä jat-
koi edelleen laskuaan.  
Toimintakertomuksesta oli havaittu pari puutetta, jotka korjataan. Käsittelyn jälkeen 
toimintakertomus hyväksyttiin. 
Toimintakertomus kokonaisuudessaan (teksti- ja tulososa) tulevat näkyville liiton 
verkkosivuille. 
Toiminnanjohtaja esitteli hallituksen esityksen SKL:n toimijoiden palkkioiksi. Hallinnon 
korvauksiin ja palkkioihin vuodelle 2021 ei tehty muutoksia edellisvuodesta.   
 
Hallituksen esitys oli, että jäsenmaksuihin ei tulisi korotuksia. Jäsenmaksut ovat; ai-
kuiset henkilöjäsen 40 euroa, juniorijäsen 15 euroa, ensilisenssi/uuden keilaajan 
etukortti jäsen 20 euroa (SKL:n osuus 10 euroa) ja parakeilailun jäsen 20 euroa 
(SKL:n osuus 10 euroa). 
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Seurojen jäsenmaksuun ei myös korotuksia. Seuramaksu 90 euroa.  Liittymismak-
sua ei esitetty perittävän. Valtuusto hyväksyi esityksen. 
Toiminnanjohtaja kävi läpi hallituksen esittämää talousarviota. Valtionapujen olete-
taan säilyvän ennallaan vuonna 2021, mutta seuraavasta vuodesta ei ole takeita, 
kun OKM:n jakamat veikkausvoittorahat uhkaavat pienentyä. Olympiakomitean 
Huippu-urheiluyksikön tukipäätös oli jo saatu 67 000 eurosta. Budjetin loppusumma 
on yli miljoonan, tähän vaikuttaa miesten EM-kotikisat. 
Arvokilpailuja on tältä vuodelta 2020 siirretty useita ja se tuonee vuodelle 2021 pari-
kin ylimääräistä arvokilpailua. Arvokilpailujen siirroista ja peruuntumisista johtuen yli-
jäämä tulee olemaan suuri vuodelta 2020 ja siitä suurinta osaa tullaan käyttämään 
vuoden 2021 budjetissa. 
Seuraavana olivat vuorossa hallitusvaalit. 
Nykyinen puheenjohtaja oli jo aiemmin ilmoittanut olevansa käytettävänä tehtävään. 
HBL:n esitti Olli Hossia jatkamaan puheenjohtajana. Muita ehdokkaita ei ollut. 
Liittovaltuusto valitsi yksimielisellä päätöksellä Olli Hossin jatkamaan puheenjohta-

jana. 
 

Turun Keilailuliitto oli esittänyt nykyistä hallituksen varapuheenjohtaja Raimo Palokos-
kea. Lahti-Bowling oli esittänyt Hannele Impolaa. Kai Hilden luki Palokoskelta tulleen 
esittelyn valtuustolle, Hannele Impola esittäytyi puheineen etäyhteydellä. Mentiin ää-
nestykseen. Valtuusto hyväksyi sähköisen äänestyskäytännön.  Palokoski valittiin ää-
nin 13-10 päätöksellä jatkamaan tehtävässään.  
Puheenjohtaja Hiltunen kysyi aluksi vielä valtuustolta, onko lisää ehdokkaita hallituk-
sen jäsenvaaliin. Ennakkoon oli ilmoittautunut yhdeksän ehdokasta. Koska hallituk-
sen jäseniksi oli ehdokkaina yhdeksän henkilöä eli enemmän kuin kahdeksan valitta-
vaa, jouduttiin jäsenistä äänestämään.  Ennen kuin siirryttiin äänestykseen, hyväksyt-
tiin jo aikaisemminkin käytössä ollut suhteellinen vaalikäytäntö, jossa jokainen äänioi-
keutettu laittaa paperille järjestykseen kahdeksan henkilöä ja että ensimmäiseksi lai-
tettu ehdokas saa kahdeksan ääntä, toiseksi seitsemän jne. Todettiin, että arpa rat-
kaisisi tasatilanteessa. 
Äänestys suoritettiin myös sähköisesti. Kaikki 23 äänioikeutettua äänesti. Ääniä oli 
näin ollen jaossa yhteensä 828. Tyhjiä ääniä oli 18 ja näin yhteisäänimäärä oli 810. 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin  
äänestyksen jälkeen: 

 
Impola Hannele, Lahti, ääniä 130                varajäsen Manninen Heidi, Helsinki 
Koivukangas Jani, Turku, ääniä 99            varajäsen Räikkönen Jaakko, Rauma 
Kauppi Ossi, Oulu, ääniä 99                        varajäsen Kumpulainen Jari, Oulu 
Ratia Jari, Helsinki, ääniä 96                        varajäsen Nurminen Jukka, Loviisa 
Hyvönen Arto, Kuopio, ääniä 95                  varajäsen Immonen Juha, Varkaus 
Kolhonen Janne, Helsinki, ääniä 95            varajäsen Spora Risto, Helsinki 
Laatikainen Jorma, Joensuu, ääniä 69        varajäsen Summanen Jorma, Joensuu 
Sorsa Tuomas, Lahti, ääniä 64                     varajäsen Haapanen Kalle, Mikkeli 
 
  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. 

 
Kevätkokous etäyhteydellä 12.6.2021 
 
Suomen Keilailuliiton liittovaltuuston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin etäko-
kouksena Zoom-sovelluksen kautta. Läsnä olivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
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10 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä. Lisäksi paikalla olivat SKL:n kunniapuheen-
johtaja Harri Järvinen, SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Olli Hossi, toiminnanjoh-
taja Sami Järvilä ja nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Teija Laukkanen. 
 
Tuija Hiltunen toimi kokouksen puheenjohtajana ja kutsui kokouksen sihteeriksi toi-
minnanjohtajaSami Järvilän. 
Liittovaltuuston puheenjohtaja Tuija Hiltunen avasi kokouksen toivottamalla kaikki 
tervetulleiksi. Toive nenätysten näkemiseen ei edelleenkään toteutunut ja kokous 
käydään jälleen etänä Zoom-työkalun avulla. Päällekkäisyys muun muassa valta-
kunnansarjojen pelien suhteen oli valitettava. Olimme kuitenkin sopineet tämän ko-
kousajan jo helmikuussa ja jokaisella valtuuston jäsenellä on kaksi varahenkilöä, jo-
ten ajattelimme, että eiköhän sieltä joku ehdi kokoukseenkin. 
Valtuuston puheenjohtajana minulla on ollut ilo ja kunnia osallistua hallituksen ko-
kouksiin, joissa minulla on läsnäolo- ja puheoikeus. Olen osallistunut kaikkiin halli-
tuksen kokouksiin, koska minusta on hyvä valtuuston puheenjohtajana olla ajan ta-
salla suunnitelmista ja toteutuksista. Voin tuoda valtuustolle näkemykseni ja tervei-
set, että hallituksen työskentely kuten asioiden käsittely, suunnittelu ja seuranta ovat 
erinomaista. Tämä koskee myös eri valiokuntia ja toimihenkilöitä. Tässä kohtaa ha-
luaisin osoittaa suuret kiitokset heille kaikille tämän haasteellisen koronakevään toi-
minnasta. Erityisesti kilpailuvaliokunta on joutunut reagoimaan nopeassa tahdissa 
koronaepidemian aiheuttamiin rajoituksiin. Ensi kaudeksi on hyviä suunnitelmia, joi-
den pohjatyötä ovat hallitus, valiokunnat ja toimihenkilöt kovasti tehneet ja näistä 
kuullaan tarkemmin toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä ja hallituksen puheenjohtaja 
Hossin puheenvuorossa, jonka hän pitää §3 käsittelyn jälkeen. 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen puheenjohtaja an-
toi puheenvuoron hallituksen puheenjohtaja Olli Hossille, joka kertoi ajankohtaisia 
asioita hallitustyöstä. Aluksi Hossi kävi läpi koronapandemian vaikutuksista kilpakei-
lailuun.  
Nyt, kun viimeisen 2021 maalis-huhtikuun sulun jälkeen käytännössä lähes kaikki 
kilpakeilahallit ovat taas auenneet ja iso osa jäsenistömmekin alkaa olla ainakin ker-
taalleen rokotettu, ovat myös kilpailumäärät lähteneet nousuun viikosta 12 eteen-
päin. Tässä myös valtakunnansarjojen uudelleen käynnistys on selkeästi auttanut. 
Kilpailumäärät ovat viime viikkoina parantuneet jopa niin paljon, että viimeisen kol-
men viikon aikana (viikot 19-21) sarjamäärät olivat jo suurempia kuin vuonna 2019 
ennen pandemiaa. 
Hossi esitteli myös jäsenmäärien kokonaiskehityksen 2019-21. Jäsenmäärä 1.6.21 
oli 8775. Vielä nyt toukokuussa saimme siis 25 uutta jäsentä, joka oli ainakin minulle 
pieni positiivinen yllätys. Tässä mm. ensimmäinen Keilailuliiton uuden mallin mu-
kaan tukema valmennuskurssi Tikkurilassa toi hienosti 10 jäsentä ja uskonkin että 
nuo syksyn monet samanlaiset kurssit eri puolella Suomea antavat meille hyvän sy-
käyksen eteenpäin. Yhteensä meille on tänä koronakautena 20-21 tullut 396 uutta 
jäsentä, joka on pandemiaan nähden suht. hyvä luku, mutta olisi hyvä pyrkiä nosta-
maan minimitavoitteena ainakin 1.5 kertaiseksi ensi kaudella eli vähintään yli 600 
uutta jäsentä, kun ei ole enää koronaesteitä. Toinen isompi päätavoite voisi olla 900 
uutta jäsentä kaudessa, joka suunnilleen jatkossa tarvitaan korvaamaan liitosta läh-
tijät, jotka ovat siis pääosin iästä johtuvaa luonnollista poistumaa. Meillä on tällä het-
kellä 8 liittoa, joissa ei ole yhtään alle 21-vuotiaista jäsentä ja 30 paikallisliittoa, 
jossa näitä nuoria on 5 tai vähemmän. 
Näillä määrillä ei ole käytännössä paikallisesti mahdollista järjestää mielekästä pai-
kallista toimintaa junioreille tai nuorille. Siksi myös junnurankingin eli uuden Finnish 
Youth Ranking eli FYR-kisan tukeminen on erityisen tärkeää myös paikallisesti. 
Hossi kertoi myös hallituksen toimintavavoista, jossa SKL:n strategista mittaristoa 
seurataan säännöllisesti hallituksen kokouksissa. 
 



10 
 

Toiminnanjohtaja Sami Järvilä kävi läpi toimintasuunnitelman läpi tiivistetysti kohta 
kohdalta.  
Toimintasuunnitelman toteutumiseen saattaa edelleen vaikuttaa koronapandemian 
aiheuttamat rajoitukset. Markkinointi- ja jäsenhankintatoimenpiteet ovat valmiina ja 
nyt odotetaan sopivaa ajankohtaa ulostuloon näiden osalta. Tämän on suunniteltu 
tapahtuvan elokuun alussa. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti toimintasuunnitelman, 
johon on liitetty myös SKL:n strategia 2020-25. 
 
Sami Järvilä esitteli edellisen vuoden tilinpäätöstä, joka oli 186 981,79 euroa ylijäämäi-
nen.  
Jäsenmaksusiirto on tehty 63 % mukaan.  
Vuoden 2020 ylijäämä muodostui poikkeuksellisen suureksi seuraavista syistä;  
- siirretyistä kansainvälisistä arvokilpailuista kertyi 112 000 euroa  
- kevään kolmen kuukauden "lockdownin" aiheuttamasta maajoukkuetoiminnan (lei-
ritykset) keskeyttämisestä sekä koronan vaikutuksesta koko vuoden kestävään ka-
vennettuun toimintaan kertyi 58 000 euroa 
- parakeilailun vastaavat kertymät 10 000 euroa  
Kertyneestä ylijäämästä 2020 on jo budjetoituna vuodelle 2021 89 000 euroa. Kassa-
kertymä on hyvä ja tässä epävarmassa tilanteessa paikallaan muun muassa talonyh-
tiön tulevan linjasaneerauksen (SKL:n toimisto) ja mahdollisten Veikkausvoittorahojen 
leikkausten toteutumisen varalta. 
Vuoden 2021 tilanne on jatkunut samana. Hallitus on jo reagoinut siirtyneistä arvokil-
pailuista kertyneisiin ylijäämiin ja korvamerkinnyt rahoja toiminnan kehittämiseen. Ti-
lannetta seurataan jatkuvasti ja mahdollisia uusia käyttökohteita suunnitellaan. 
Järvilä kävi valtuustolle läpi tuloslaskelman ja taseen. Kysymyksiä ei esitetty. 
Toiminnanjohtaja esitti tilintarkastajien lausunnon, jonka jälkeen tilinpäätös vuodelta 
2020 hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitukselle myönnettiin myös vastuuvapaus. 

 
Muissa asioissa puheenjohtaja Hiltunen antoi valtuustolle tiedoksi, että SUEK on ra-
kentanut lajiliitoille yhteisen keskitetyn kurinpitojärjestelmän. SKL:n hallitus on jo 
tehnyt päätöksen mukanaolosta. Järjestelmä tulee voimaan vuoden 2022 alusta. 
SKL:n toimintasääntöihin sääntöpykälä päivitetään tulevassa liittokokouksessa 
2022. 
 
LIITTOHALLITUS 
 
Hallituksen kokoonpano 2020-2022 
 
Puheenjohtaja   
Olli Hossi, Helsinki  
Varapuheenjohtaja 
Palokoski Raimo, Turku 
 
Jäsen                              Henkilökohtainen varajäsen 
Koivukangas Jani, Turku        Räikkönen Jaakko, Rauma 
Hyvönen Arto, Kuopio      Immonen Juha, Varkaus 
Kauppi Ossi, Oulu     Kumpulainen Jari, Oulu 
Laatikainen Jorma, Joensuu    Summanen Jorma, Joensuu 
Kolhonen Janne, Helsinki    Spora Risto, Helsinki 
Ratia Jari, Helsinki     Nurminen Jukka, Loviisa 
Sorsa Tuomas, Lahti     Haapanen Kalle, Mikkeli 
Impola Hannele, Lahti      Manninen Heidi, Helsinki 
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Hallitus piti kauden 2020–2021 aikana yhdeksän varsinaista kokousta. Neljä pidet-
tiin syyskaudella ja viisi kevätkaudella. Tämän lisäksi pidettiin neljä ylimääräistä ko-
kousta koronapandemiasta johtuen.  
 
Syksyn ensimmäisessä kokouksessa toiminnanjohtaja kertoi edellisen kauden 
(2018-19) jäsenmäärän, joka oli 9 439jäsentä (594 vähemmän kuin edellisenä kau-
tena).  
Uuden keilaajan etukorttiin on tehty markkinointimateriaali jo valmiiksi. Tähän liittyvä  
markkinointivideo on jo käsikirjoitettu ja se kuvataan syyskuun alussa. Video anne-
taan maksutta kaikille kampanjassa oleville keilahalleille käyttöön. Sosiaalisen 
median eri kampanjoita videon kera aloitetaan kohdistetusti pyörittämään elo-
kuussa.  
Tällä hetkellä facebookissa on käynnissä valtakunnallinen markkinointikampanja  
arvontoineen ja se on saanut isoja määriä katselukertoja. Youtubessa on ollut 
käynnissä touko-kesäkuun valtakunnallinen kampanja.      
 
Syksyn toisen kokouksen aluksi puheenjohtaja Hossi kävi läpi jäsentilanteen. Ti-
lanne on 20.9. on 8663 jäsentä, verrattuna 1.10.2019 tilanteeseen -282 eli 4.3% las-
kua. Puheenjohtaja kävi läpi jäsentilanteen myös alueittain. 
19 keilahallia on tällä hetkellä ilmoittautunut mukaan etukorttihalliksi. Uusia tulee 
pikkuhiljaa mukaan ja halleja tullaan vielä lähestymään muistutuksella. Keilahallien 
ja jäsenliittojen ohjeistusta tullaan selkeyttämään. 
YLE:n kanssa on sovittu televisiointi 18.10. Lahdessa pelattavista naisten- ja mies-
ten mitalipeleistä. Myös muista käydään parhaillaan neuvotteluita. 
Uuden keilaajan etukorttiin on tehty markkinointivideo ja se on lähetetty muiden ma-
teriaalien ja ohjeistusten mukana keilahalleille.  
Facebookiin perustetaan Keilailu Suomi ryhmä, joka on avoin kaikille keilailusta  
kiinnostuneille. Yhteistyökumppanuus-sopimuksista neuvotellaan parasta aikaa seu-
raavalle vuodelle. YouTubeen on suunnitteilla erityisesti nuorisolle ja naisille koh-
dennettua materiaalia.     
Hallitus työsti yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kokoukseen tekemää 
draft-versiota strategiasta. Hallitus päätti yksimielisesti esittää strategiaa lokakuussa 
pidettävälle liittokokoukselle. 
Olympiakomitea on perustamassa yhdessä SUEK:n ja lajiliittojen kanssa keskitettyä 
kurinpitoelintä. Tämä kaavailtu järjestelmä ei poista tarvetta järjestön omalle kurinpi-
dolle. Kurinpitoelin tulisi SUEK:n Urheilun oikeusturvalautakunnan yhteyteen/alai-
suuteen.  
Puheenjohtaja Hossi kertoi hallitukselle tulevasta etäkongressista ja sen agendasta. 
Asialistalla on muun muassa World Bowlingin nimenmuutos ja sen hallintoon liittyviä 
asioita. Hossi oli ollut puhelinyhteydessä World Bowlingin toimitusjohtaja Andrew 
Oramin kanssa kokousta koskevista asioista. 
 
 

 
Syyskauden kolmannen kokouksen aluksi puheenjohtaja Hossi kävi läpi jäsenti-
lanteen. Jäsenistön suuruus oli 1.10.2020 8508 jäsentä eli verrattuna 1.10.2019 ti-
lanteeseen -540 eli -6.0%. Kun katsotaan vuoden taakse 1.10.2018-1.10.2019 jäse-
nistön määrä putosi silloin 9511->9048 eli 463 henkilöä (-4.9%). Puheenjohtaja kävi 
läpi jäsentilanteen myös liitoittain.  
YLE TV2:lta televisioitiin suorana SM-mitalipelit18.10. Lahdesta. Katsojaluvut olivat 
 korkeat. Mediaani oli 117 000 ja tavoitettavuus 324 000. Ensi vuoden lähetyksistä   
 käydään parhaillaan neuvotteluita. 
 Yhteistyökumppanuus-sopimuksista neuvotellaan parasta aikaa seuraavalle vuo-
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delle. Pääyhteistyökumppanina jatkaa Coxa Oy, jonka kanssa tehtiin sopimus en-
nen Lahden SM-kisojen finaaliviikonloppua. Sosiaalisessa mediassa aloitetaan koh-
dennettu markkinointi uuden keilaajan etukortista. 
Puheenjohtaja Hossi kertoi hallitukselle WB:n toimitusjohtaja Andrew Oramin 
kanssa käydyistään keskusteluistaan sekä Hossin ja Järvilän osallistumisesta Ora-
min järjestämään Euroopan liitoille suunnattuun palaveriin, jossa käytiin läpi tulevan 
kongressin asialistaa. Kuulemiensa tarkennusten jälkeen SKL päätti antaa valtakir-
jan etäkokousta varten sääntömuutoksen puolesta. 
 
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi syyskauden neljännen kokouksen ja toivotti jäsenet 
tervetulleiksi hallituskauden viimeiseen kokoukseen, jossa melkein kaikki ovat läsnä, 
etäkokouksen mahdollisuus on vielä loppuvuodesta tarvittaessa. Kokousta ennen 
pelattiin hallituksen mestaruuskilpailut, jonka voitti Olli Hossi tuloksella 1416 kuuteen 
sarjaan. Varapuheenjohtaja Raimo Palokoski luovutti hänelle kiertopalkinnon. 
Puheenjohtaja Hossi kertoi tämänhetkisestä koronatilanteesta. Tällä hetkellä ei ole 
tulossa muutoksia ohjeistukseen. Kilpailu- ja sarjavaliokunta on jatkanut viikoittaisia 
kokouksiaan. Joillakin alueilla on valtakunnansarjapelejä jouduttu siirtelemään. Jä-
senliittoja ja keilahalleja on pidetty ajan tasalla tilanteesta. 
Puheenjohtaja kertoi lopettaneille jäsenille tehdyn kyselyn tuloksista. Kysely tehtiin 
marraskuun alussa. Se lähetettiin 554 lopettaneelle, joista 142 vastasivat.  
Vastaajista 49% oli keilannut yli 10 vuotta ja 20% alle kaksi vuotta. Suurin osa oli 
kokenut lajin sosiaalisena (72%) ja he eivät kokeneet (88%) itseään ulkopuoliseksi 
seuratoiminnassa. Joukkuepeleihin oli osallistunut 77% eikä koronapandemia nous-
sut juurikaan syyksi (15%) lopettamiselle. Loukkaantumiset ja ajanpuute olivat mo-
nessa avoimessa vastauksessa syy lopettamiselle. 34%:lla vastanneista oli ollut en-
silisenssi. 61%:a vastanneista ei oltu kontaktoitu paikallisliiton tai seuran toimesta. 
Tässä voisi olla parannettavaa, jotta etenkin alkuun innokkaat keilaajat saataisiin 
paremmin mukaan ja pysymään lajin parissa. Peräti 96% lopettaneista suosittelisi 
kuitenkin keilailuharrastuksen aloittamista tuttavilleen. 
Puheenjohtaja Hossi kertoi hallitukselle pidetystä kongressista, johon osallistui myös 
toiminannanjohtaja Järvilä. Etukäteen lähetetyt sääntömuutokset maailman keilailun 
kattojärjestön nimenmuutoksineen oli lähetetty jäsenliitoille elokuun lopulla. Suomen 
Keilailuliiton kanta oli esitysten puolesta. Hyväksyntään vaadittiin 76 yhteensä 114 
jäsenliittojen äänimäärästä. Äänestystulos puolesta oli 106. World Bowlingista tuli 
näin International Bowling Federation. 
Maailman Keilailuliiton toimitusjohtaja Andrew Oram perusteli lokakuussa käydyssä 
Euroopan liittojen etäpalaverissa muutosten yhdeksi isoimmista tarpeista keilailun 
pääsemisen Olympialaisiin. 
Puheenjohtaja kävi läpi Vantaalla 30.10. pidetyn liittokokouksen päätökset. 
Merkittävimpinä asioina olivat toimintasääntömuutosten hyväksyntä ja valtuuston 
vaalit. Valtuuston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tuija Hiltunen Tampereelta. 
 
Hallitus kokoontui marraskuussa ylimääräiseen kokoukseen yhdessä kilpailu- ja 
sarjavaliokunnan kanssa koskien aikaisemmin päivällä tehtyjä leviämisalueella ole-
via pääkaupunkiseudun koronaohjeistuksen vaikutuksia keilailuun.  
Hallitus yhdessä kilpailu- ja sarjavaliokunnan kanssa päätti yksimielisesti, että le-
viämisalueella ei sarjapelejä pelata ajalla 30.11.-20.12.2020. Mahdollisesta sarjatoi-
minnan kiellon jatkamisesta tehdään päätös tarvittaessa myöhemmin.  
Jokaisen keilahallin ja paikallisliiton velvollisuus on nyt seurata tarkasti oman alu-
eensa virallista koronaohjeistusta (aluehallintovirastot) ja toimia sen mukaan. Vas-
tuu yksilötason kilpailutoiminnasta ja sen turvallisesta järjestämisestä on näin paikal-
lisliitoilla. Esimerkiksi paikallisliiton tulee itse tehdä oman alueensa kilpailuja koske-
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vat päätökset, kuten siirrot ja peruutukset näiden ohjeiden mukaisesti paikallisliitto-
tasolla. Samoin keilahallien tulee antaa maskisuositus tiloissaan tarvittaessa. Myös 
uutisointi keilaajille näistä ohjeista tulee tehdä paikallisesti.  
Valtakunnallisista rajoituksista ja muutoksista päättää jatkossakin Suomen Keilailulii-
ton hallitus. 
 
Ylimääräinen kokous kutsuttiin koolle vielä joulukuussa. Käsiteltiin Tampereella 
pelattujen veteraanien SM-kilpailujen SKL:n kompensaatio/osallistuja koronan ai-
heuttaman osallistujamäärän vähentymisen seurauksena. Tampereen Keilailuliitolta 
oli saapunut kirje tätä koskien (Liite1). Hallitus päätti, että toimitaan tässäkin 18.8.20 
hallituksessa tekemämme SM-tukiperiaatepäätöksen mukaan, jota on jo käytetty 
muissa kolmessa SM-kisoissa 2020. Keväällä 28.2-13.3 veteraani SM-suorituksia oli 
758 ja syksyllä korona-aikana 412 - yhteensä 1170. SKL alentaa osallistumismak-
sun näiden syksyn aikana pelanneilta 412 osallistujalta 5 eurosta 2,5 euroon/osallis-
tuja. 
Päävalmentaja Jarmo Ahokas esitteli hallitukselle maajoukkueen uudelleen organi-
sointia ja toimenkuvia vuosille 2021-22. Olympiakomitealta saatu tehostamistuen 
nousu on korvamerkitty nuorisomaajoukkueen keskittämiselle Kuortaneen Urhei-
luopistolle. 15 000 euron tuen nousu käytetään nuorisomaajoukkueen vastuuval-
mentajan toimenkuvan aikaansaamiseksi. Kuortaneella toimiva vastuuvalmentaja 
ottaa hoitaakseen koko nuorisomaajoukkueen toiminnan. Tämä tuo muutoksia val-
mennusorganisaatioon toimenkuviin. Hallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. 
 
Talven ensimmäinen kokous aloitettiin puheenjohtaja Olli Hossin avatessa ko-
kouksen. Hän toivotti uuden hallituksen jäsenet tervetulleiksi hallituskauden ensim-
mäiseen kokoukseen. Kokouksen aluksi tullaan käymään tarkemmin hallituksen roo-
lia ja kokouskäytäntöjä. 
Toiminnanjohtaja Järvilä esitteli toimiston henkilöt toimenkuvineen. Lisäksi käytiin 
läpi toimiston arkirutiineja kauden aikana. 
SKL:lle perustettiin puheenjohtaja Hossin esityksestä naisvaliokunta edistämään 
 naisten keilailua Suomessa. Naisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heidi Manni-
nen Paimiosta. Heidi on parhaillaan kartoittamassa jäseniä valiokuntaan. Hän myös 
esittäytyi hallitukselle etäyhteyden välityksellä. 
Kilpailu- ja sarjavaliokunta oli tehnyt esityksen SM-kilpailuissa jaettavista rahapalkin-
noista. Esityksessä oli huomioituna palkintojen summat suhteutettuna osallistuja-
määriin. Korona-aikana varsinkin kilpailujen järjestäjille on taloudellinen riski ollut 
suuri ja näin tämä saataisiin otettua huomioon paremmin. Osallistujamäärien jäätyä 
alle lasketun arvion palkinnot pienenevät ja ylityttyä kasvavat. Hallitus hyväksyi yksi-
mielisesti esityksen. Uutta palkintotaulukkoa esitetään otettavaksi heti käyttöön jo 
vuoden 2021 SM-kisojen järjestäjille. Järjestäjä päättää ottaako käyttöön uuden pal-
kintotaulukon vai käyttääkö vanhaa. 
Hossi esitteli Kaikki keilaa-strategian ja jäsenistön määrän kehityksen. Kilpailujen 
suoritusmäärät putosivat edellisestä vuodesta 29% vuonna 2020. Hossi näytti myös 
tekemänsä strategisen mittariston 2021, jota tullaan seuraamaan säännöllisesti ko-
kouksissa.  
Toiminnanjohtaja Järvilä kertoi markkinoinnista. Yhteistyökumppaneina jatkavat Co-
xan lisäksi myös Finsoffat, jonka kanssa päästiin jatkosopimukseen joulukuun ai-
kana. Jatketaan edelleen toimiviksi todettuja kampanjoita Youtubessa, In-
stagramissa ja Facebookissa. Livelähetykset jatkuvat SKL:n YouTube-kanavalla. 
Palermaan ja Tapolan kanssa istuttiin juuri ennen hallituksen kokousta ja molemmin 
puolin yhteinen tavoite olisi tämä. Hallitus totesi myös yksimielisesti olleensa tyyty-
väinen lähetyksiin ja antoi tukensa jatkamiselle.  
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Talven toinen kokous aloitettiin toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan katsauksella. 
Kilpailujen sarjamäärät ovat pudonneet edellisvuoden tilanteeseen nähden 25%. 
Kentällä ollaan pääsääntöisesti oltu tyytyväisiä SKL:n toimintaan koronan aikana. 
Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin tilanteen mukaan. 
Jäsenmäärä 31.1.oli 8692. Uusia jäseniä tuli tammikuun aikana 51, joka on noin 
puolet edellisvuoden tammikuun määrästä. Uusia jäseniä on tullut kauden alusta 
(1.7.alkaen) 307. Puheenjohtaja kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston, strate-
giset keinot ja niiden statuksen. 
Toiminnanjohtaja esitteli talous- ja työvaliokunnan hyväksymän esityksen SKL:n tu-
kemasta keilakoulukonseptista. Tämä hyväksyttiin. Järvilä kävi läpi myös talouslas-
kelmia viime vuodelta ja kuluvalta vuodelta. Kertynyttä ylijäämää tullaan käyttämään 
suunnitellusti ja aluksi pääasiassa toiminnan kehittämiseen. Hallitus hyväksyi tä-
män. 
 
Kevätpuolen kolmannen kokouksen aluksi aloitettiin valiokunnan puheenjohtajan 
valintauutisella. SKL oli avoimessa haussa etsinyt nuoriso- ja koulutusvaliokunnalle 
uutta puheenjohtajaa väistyvän pitkäaikaisen puheenjohtaja Kai Hildénin tilalle. Ha-
kukriteerit täyttävä ja sopiva henkilö löytyi. Kouvolalainen Teija Laukkanen tuli vali-
tuksi. Laukkanen esittäytyi hallitukselle ja kertoi jo myös omista suunnitelmistaan ja 
mitä aikoo valiokunnan puheenjohtajana ottaa toiminnassaan keihäänkärjiksi. Näihin 
palataan sen jälkeen, kun valiokunta on aloittanut toimintanansa uuden puheenjoh-
tajan johdolla.  
Koronatilannetta käsiteltiin seuraavaksi. Mara oli edellisenä päivän kokouksensa jäl-
keen tehnyt tiedotteen, joka koski keilahallien toimintaa sulun aikana 28.3. saakka. 
Keilahallityöryhmä suosittelee, että vähintään kaikki leviämisalueen keilahallit pysy-
vät suljettuina 28.3.2021 asti.  Hallitus päätti antaa tukensa tiedotteelle. Tästä tehtiin 
myös uutinen jo heti kokouksen aikana. 
Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle tulevista tehtävistä. SKL:n strategiaan liittyviä 
toimenpiteitä aloitetaan valmistelemaan nyt kevään aikana, jotta ollaan valmiita, kun 
koronatilanne hellittää.  
Puheenjohtaja kertoi tämän jälkeen, että tilanne on nyt erilainen kuin viime keväänä. 
Kilpailutoiminta pyörii osassa Suomea ja tämän lisäksi kilpailujen ja tapahtumien 
siirrot lisäävät työtehtäviä. Lomautuksille ei näin ole eikä tule tarvetta. Hallituksen 
kanta oli tästä myös yksimielinen. 
EM-kisatyöryhmä piti kokouksensa maanantaina ja päätti yksimielisesti esittää 
hallitukselle kisojen siirtämistä tammikuulle 2022. Perusteluina siirrolle on vallitseva 
tilanne erityisesti vielä tämän kevään aikana, jolloin ilmoittautumisia, lentoja ja 
majoituksia pitäisi pystyä varailemaan. Kovin moni maa voisi jäädä kisoista pois. 
Rajan tilanne on myös kovin epävarma. Hallituksen kanta oli myös yksimielinen ja  
esityksen puolesta.  
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle talous- ja työvaliokunnan esityksen taloustu-
lokseksi 2020. Tilinpäätöksen liitetiedot oli lähetetty kokonaisuudessaan hallitukselle 
etukäteen tutustuttavaksi. Tulos on 186 981,79 euroa ylijäämäinen. Tulos on las-
kettu 63 prosentin jäsenmaksujen siirron mukaisesti, kuten edellisenä vuotena. Suu-
rin osa suuresta ylijäämästä johtuu vuodelta 2020 siirretyistä arvokilpailuista. Huo-
mioitavaa on, että 89 000 euroa tästä on jo korvamerkittynä kuluvan vuoden 2021 
budjettiin. Muut tulokseen vaikuttavat asiat ovat kevään n. kolmen kuukauden ”lock-
downista” johtunut maajoukkuetoiminnan leiritysten pysähtyminen ja esimerkiksi hal-
linnon kulujen määrän suuri laskeminen etäkokouksien myötä.  
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Neljäs kokous alkoi ikävällä uutisella. Koronarajoitukset ovat pitäneet monet keila-
hallit suljettuna. Suljetut hallit aukenevat 19.4. Tilanne on haastava useiden aluei-
den eri tilanteen takia. 
Jäsenmäärä 31.3.oli 8744 (-7,4%/vuosi). Pj. Hossi kävi hallitukselle läpi strategisen 
mittariston ja projektien tilanteen. Hossi näytti myös tekemänsä tilastot kilpailusarja-
määristä vuosien 2019-21 ajalta peilaten siinä koronan vaikutuksia. 
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. 
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. 
Suomen keilailuvalmentajat ry on ajanut toimintansa alas 2020 vuoden aikana. Hei-
dän 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 kehittämi-
seen. 
 
Viidennen kokouksen aluksi puheenjohtaja esitteli koronan vaikutukset kilpakeilai-
lun sarjamääriin tilaston. Tämän kevään sarjamäärät tulevat ylittämään kahden 
edellisen vuoden sarjamäärät lähiaikoina. Tähän ovat syynä muun muassa kauden 
loppuun siirretyt valtakunnansarjapelit. Myös junioreiden sarjamäärät ovat nousseet. 
Toiminnanjohtaja kertoi 24.4. ensimmäistä kertaa etäyhteydellä järjestetystä fooru-
mista. Osallistujia kolmisenkymmentä. Palaute oli positiivista ja foorumi sujui etäyh-
teydelläkin sujuvasti läpi. Jatkossa osallistujille annetaan mahdollisuus tulla paikan-
päälle foorumiin tai etäyhteyden kautta osallistumismahdollisuus. Foorumi järjeste-
tään seuraavan kerran tammikuussa 2022 Ballmasterin finaaliviikonlopun lauantaina 
Talin keilahallissa. 
Toiminnanjohtaja kertoi markkinoinnin tilanteesta. Uusi video keilailun sopivuudesta 
myös ikäihmisille on saatu valmiiksi ja siitä on tehty jo somekampanja facebookiin. 
Tällä hetkellä kampanja pyörii YouTubessa. 
Keilailu Suomi some-ryhmät on perustettu nyt myös Instagramiin ja TikTokiin. 
Some-markkinoinnin iso YouTuben, Instagramin ja Tik Tokin kattava projekti on 
sovittu käynnistyvä elokuun alussa. Valmistelut siihen ovat käynnissä. Erilaisia, so-
pivia markkinointimalleja kehitellään koronatilanne huomioiden. 
Toiminnanjohtaja kävi hallitukselle tekemiään laskelmia vuoden 2021 jo siirrettyjen  
arvokilpailuiden aiheuttamista budjetin ylijäämistä ja niiden käyttösuunnitelmista.  
Hallitus päätti korvamerkitä tv-lähetysten kehittämiseen yhteensä 7000 euroa. Kei- 
lailua näytetään tulevan kauden aikana poikkeuksellisen paljon valtakunnallisissa  
kanavissa ja liitto panostaa nyt sivukatsomon rakenteiden oston myötä televisioym- 
päristöön. Lähetystä tullaan kehittämään enemmän show-muotoiseksi  
tapahtumaksi.  
Toiminnanjohtaja kertoi maajoukkuetoiminnan tilanteesta. Maajoukkuetoiminta pyörii 
päävalmentaja Ahokkaan ja ryhmien valmentajien johdolla suunnitellusti ja lähes 
normaalisti leiritysten ja muiden tapaamisten kautta. Maajoukkueelle saatiin uudet 
peliasut. Suunnitelmat loppuvuodeksi ovat tehty. 
 
Hallitus kokoontui kevätkaudella kahdesti myös ylimääräiseen kokoukseen. Helmi-
kuun ylimääräinen kokous käsitteli koronatilanteen takia siirrettäviä SM-kilpailuja 
ja valtakunnansarjoja. SKL:n hallitus päätti siirtää veteraanien ja senioreiden SM-kil-
pailut syksylle 2021. Tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Alun perin seniorei-
den SM-alkukilpailun oli tarkoitus alkaa 9. helmikuuta ja veteraanien 22. helmikuuta. 
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Ilmoittautumiset molempiin SM-kilpailuihin aloitetaan uudelleen kevään aikana, eli 
vanhat ilmoittautumiset eivät ole enää voimassa. 
Muiden SM-kilpailuiden (miesten, naisten sekä junioreiden ja nuorten) osalta tilan-
netta tarkastellaan ja tarvittavista muutoksista päätetään SKL:n hallituksessa maa-
liskuun alussa. Ilmoittautumiset miesten SM-kilpailuihin keskeytetään toistaiseksi. 
Valtakunnansarjat kaikilla tasoilla päätettiin laittaa tauolle helmi- ja maaliskuun 
ajaksi. Valtakunnansarjat pelataan kuitenkin loppuun saakka, vaikka siirtoja joudut-
taisiin tekemään pidemmällekin, eli valtakunnansarjoja ei keskeytetä tämän kauden 
osalta. Kautta ollaan valmiita jatkamaan tarvittaessa pitkälle kevääseen tai jopa ke-
sän yli. Valtakunnansarjojen uudet aikataulut ilmoitetaan helmikuun aikana. 
Isoin tavoite on, että edellä mainituilla suunnitelmilla keilailun kilpailutoiminta pysty-
tään viemään mahdollisimman turvallisesti läpi haastavassa tilanteessa ilman, että 
kilpailuita joudutaan perumaan. Tavoitteemme on, että keilaajat pystyvät harrasta-
maan lajia rajoitustenkin keskellä. 
Maaliskuun ylimääräinen kokous tarkensi siirtoja ja suunnitelmia. 
Hallitus päätti siirtää Junnu Tourin Heinolan osakilpailu toukokuulle. Uusi ajankohta 
on 22.-23.5. Grande Finale, joka oli tarkoitus pelata 8.5. Talissa pelataan myöhem-
min ilmoitettavana päivänä. 
Myös juniorien- ja nuorten SM-kilpailu esitetään siirrettäväksi syksyyn. Näin syksyllä 
pelataan selkeästi kaikki SM-kilpailut ja viesti SM-kilpailujen siirroista syksyyn on yh-
tenäisen selkeä. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin kevään aikana. Hallitus oli sa-
maa 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 kokoontu-
misohjeita 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 fi-
naalien yhteinen TV-lähetys vaikuttaa siihen, että katsomme myös naisten SM-kil-
pailun olevan parempi järjestää syksyllä. 
 Valtakunnansarjoista todettiin sarjojen jatkumisen huhtikuussa olevan tämän het-
ken näkymien perusteella mahdotonta. Päätettiin siirtää sarjojen jatkumista kuukau-
della eteenpäin siten, että sarjat pelataan touko-kesäkuun aikana tiivistetyllä aika-
taululla. Tavoitteena on saada sarjat  
pelattua valmiiksi ennen juhannusta. Otteluiden siirtoa syksylle harkitaan vasta, jos 
toukokuussa ei päästä pelaamaan. Toukokuun tilannetta tarkastellaan huhtikuun al-
kupuolella. 
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 voi-
massa olevia ohjeita ja rajoituksia noudatetaan.  
On jokaisen keilahallin ja paikallisliiton oma velvollisuus seurata tarkasti oman alu-
eensa virallista koronaohjeistusta ja toimia sen mukaan. Esimerkiksi paikallisliiton 
tulee itse tehdä oman alueensa kilpailuja koskevat päätöksen kuten siirrot ja peruu-
tuksesta 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 pai-
kallisia kilpailuja järjestää. Järjestäjien tulee kuitenkin ottaa huomioon alueella voi-
massa olevat kokoontumisrajoitusten henkilömäärät sekä muut voimassa olevat toi-
mintaohjeet mm. 2 metrin tosiasiallisten turvaetäisyyksien, käsihygienian sekä mas-
kien käytön suhteen.  
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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. 
 
MAAJOUKKUETOIMINTA 
 
Kansainväliset arvokilpailut, niihin valmistautuminen ja osallistuminen ovat suoraan 
hallituksen alaisuudessa. Käytännön toimintaa hoitaa ja valvoo toiminnanjohtaja 
Sami Järvilä. 
 
Kaudella 2020–21 ei keilattu arvokilpailuja koronapandemian takia. 
Maajoukkuevalmennuksen organisaatio; 
toiminnanjohtaja (valmennuspäällikkö): Sami Järvilä, toiminnan kokonaisvastuu 
päävalmentaja: Jarmo Ahokas 
nuorisomaajoukkueen vastuuvalmentaja: Piritta Maja 
poikien nuorisomaajoukkueen valmentaja: Juha Immonen 
tyttöjen nuorisomaajoukkueen valmentaja: Heli Turja 
Tampereen harjoituskeskusvastaava: Jussi Turtiainen 
psyykkinen valmentaja: Aapo Kilpeläinen 
fysiikka, ravintovalmentaja: Jaana Puhakka 
lääkäri: Esa Liimatainen 
Olympiakomitea: Kimmo Yli-Jaskari, lajiryhmävastaava 
 
 
KILPAILU- JA SARJAVALIOKUNTA 
 
Jarmo Tamminen Hyvinkää, puheenjohtaja 
Olli Haakana  Jyväskylä (9.11.2020 lähtien) 
Ilkka Nenonen  Pori  
Olli Pakonen  Helsinki (teknisten asioiden vastaava) 
Jari Ratia   Helsinki 
Tiina Viljakka  Tampere (sarjavastaava) 
Kai Virtanen  Helsinki  
  
Kilpailu- ja sarjavaliokunta kokoontui kauden aikana yhden kerran ja Microsoft 
Teams -kokouksia pidettiin 15 kertaa, lisäksi asioita hoidettiin myös puhelimitse, 
WhatsApp-ryhmässä sekä sähköpostilla. Kilpailuvaliokunta keskittyi kansalliseen kil-
pailutoimintaan: kilpailujen säännönmukaisuuden valvontaan ja kilpailunjärjestäjien 
opastukseen.  
 
COVID-19 pandemia väritti valiokunnan toimintaa edelleen koko kauden ajan. Kes-
kitettyä kilpailutoiminnan keskeyttämistä ei kuitenkaan päätetty tehdä edellisen ke-
vään tapaan, koska tilanne vaihteli alueellisesti. 
Helmikuusta aina toukokuun puoleen väliin asti oli voimassa monilla alueilla tiukkoja 
kokoontumisen rajoituksia sekä ravintoloiden aukiolon rajoituksia.  Kilpailutoiminta 
oli keskeytettynä niillä alueilla, joissa keilahalleja jouduttiin sulkemaan.  
COVID-19 aiheuttamat muutokset: 
• Seniorien SM-kilpailut Porissa siirrettiin syksylle 16.8.-12.9.2021 ja finaalit 

19.9.2021 
• Veteraanien SM-kilpailut Järvenpäässä siirrettiin syksylle 16.8.-10.10.2021 

sekä finaalit 16.-17.10.2021 
• Nuorten ja juniorien SM-kilpailut Lahdessa siirrettiin syksylle 29.8.-4.9.2021 

sekä finaalit 5.9.2021 
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• Naisten SM-kilpailut Talissa siirrettiin syksylle 13.9.-2.10.2021 sekä finaalit 
3.10.2021 

• Miesten SM-kilpailut Tikkurilassa siirrettiin syksylle 13.8-26.9.2021 sekä finaalit 
2.-3.10.2021, mitalipelit Talissa 3.10.2021 

• Valtakunnansarjat pelattiin koko kauden ajalta kolmen keilaajan joukkueilla kai-
kissa sarjoissa. Sarjatoiminta oli keskeytyksessä helmikuun alusta toukokuun 
puoleenväliin asti. Otteluita siirrettiin niin, että sarjat saatiin pelattua loppuun tii-
vistetyllä aikataululla toukokuun puolesta välistä aina kesäkuun puoleen väliin 
asti. Sarjapelien kausi loppui tavallista myöhemmin, mutta kuitenkin ennen ju-
hannusta. 

• Paikallisliitoille annettiin väliaikainen lupa siirtää tai keskeyttää erikoiskilpailuja 
ja niiden finaaleja ilman SKL:n kilpailu- ja sarjavaliokunnan käsittelyä. 

  
Valiokunta teki sääntömuutosesityksiä hallitukselle, tässä yhteenveto hyväksytyistä 
muutoksista: 
Kilpailusäännöt 
• Lisättiin määritys keilojen vaihtoon, kesken käynnissä olevan kilpailun keilat 

saa vaihtaa vain kilpailu- ja sarjavaliokunnan erikoisluvalla 
• Täsmennettiin pelipaita sääntöä 
• Lämmittelyheittojen minimääräksi muutetiin 4 per rata ja jos käytetään aikaa, 

niin se on määriteltävä siten, että 4 heittoa on mahdollista toteutua. 
• Tarkennettiin, että kilpailun säännöissä on oltava täydellisesti vaaditut kilpailun 

formaatin tiedot.  Kilpailuilmoitukseen ja -kutsuun voi järjestäjä valita itse halua-
mansa tiedot, kunhan niissä viitataan erilliseen kilpailun sääntöön. Kilpailusta 
ilmoittaminen pelkästään netissä tehtiin sallituksi. 

• Keskiarvojen päivityksestä poistettiin kesäajan sekä vuodenvaihteen keskey-
tykset.  Keskiarvopäivitykset siis aina viikoittain. 

• D-luokasta ei enää nousta C-luokkaan heti keskiarvon ylittäessä 155. Kaikki 
luokkamuutokset vain kauden vaihtuessa tai vuoden vaihteessa. 

• Lisättiin narupystytyskoneiden käytön kielto virallisissa SKL:n alaisissa kilpai-
luissa. 
 

SM-kilpailujen säännöt 
• Täsmennettiin miesten ja naisten SM-kilpailujen finaaliin pääsijöiden tekstiä 

niin, että Finnish Mastersista finaalipaikan lunastaneen jäädessä pois, finalis-
teja täydennetään alkukilpailun seuraavilta sijoilta. 

• Täsmennettiin välierän ja loppuottelun rataparien käyttöön liittyvää tekstiä. 
• Seniorimiesten finaalin 1. vaiheeseen jatkossa 32 keilaajaa.  Tämä astuu voi-

maan viimeistään vuoden 2023 SM-kilpailuissa. 
• Seniorinaisten finaaliin lisättiin 4 sarjan peliosio ennen 8 parhaan Round Robi-

nia. Tämä astuu voimaan viimeistään vuoden 2023 SM-kilpailuissa. 
• SM-kilpailujen palkinnot muutettiin rakenteeltaan osallistujamääriin suhteute-

tuksi. Tämä astuu voimaan viimeistään vuoden 2023 SM-kilpailuissa. 
 
Valtakunnansarjan säännöt 
• ei muutoksia 

  
Valiokunta valmisteli hallitukselle vuoden 2023 SM kilpailujen myöntämiset.  
• Miesten SM Helsinki / Tali  
• Naisten SM  Helsinki / Tali  
• Seniorien SM  Helsinki / Tapiola 
• Veteraanien SM  Lappeenranta 
• Juniorien ja nuorten SM  Rauma 
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Finnish Masters – turnauskiertueella hakemusten perusteella mukana oli 13 koti-
maista erikoiskilpailua. 
Lisäksi pisteitä saattoi kerätä SM-kilpailuista, Suomen Rankingista, Junnu Tour -
osakilpailuista, European Bowling Tour -kilpailuista, World Bowling Tour -kilpailuista 
sekä PBA-kilpailuista. 
Finnish Masters huipentui syksyllä kauden alussa 22.8.2020 pelattuun lopputur-
naukseen, johon kutsuttiin kesäkuun loppuun mennessä eniten pisteitä keränneet 
32 miestä, 12 naista, 12 seniorimiestä, 4 seniorinaista, 8 junioripoikaa sekä 4 juniori-
tyttöä, yhteensä 72 keilaajaa. 
Finnish Masters lopputurnauksen voittajaksi keilasi Tomas Käyhkö. 
  
Suomen Ranking järjestelyoikeudet myönnettiin edelleen Bowling Oy:lle. 
  
Kilpailu- ja sarjavaliokunta hoitaa kauden aikana naisten, miesten ja seniorien sar-
joja.   
Miesten ja naisten liigoissa pelitavaksi päätettiin kaikilla kierroksilla "mies-miestä 
vastaan" pelitapa. 
Kilpailu- ja sarjavaliokunnan alaisiin valtakunnansarjoihin osallistui 231 (edelliset 
kaudet 251, 281, 295, 300, 317, 318, 336, 352, 351, 349, 348) joukkuetta.  
Miesten joukkueita oli 146 (155, 172, 176, 177, 199, 200, 208, 215, 213, 215, 210), 
naisten joukkueita 26 (33, 37, 40, 48, 54, 51, 54, 59, 63, 63, 62) ja seniorien joukku-
eita 59 (63, 72, 79, 75, 72, 67, 74, 78, 75, 71, 76).  
Sarjaportaita miehillä oli viisi, naisilla kaksi ja senioreilla kolme. 
Miesten SM-liigassa keilattiin neljä runkosarjakierrosta ja kolmen parhaan joukku-
een porrasfinaalit.  
Naisten SM-liigassa keilattiin kahdeksan runkosarjakierrosta ja kolmen parhaan 
joukkueen porrasfinaalit. 
Seniorien mestaruussarjassa keilattiin neljä runkokierrosta, sitten kuuden joukkueen 
mitalisarja ja mitalisarjan kolme parhaan joukkueen finaalipelit. 
Miesten ja naisten liigafinaalit keilattiin Lahden keilahallissa 12.6.2021. Naisten 
mestariksi keilasi Porin Giants. Hopealle pelasi Lahden Bay ja kolmas oli Helsingin 
GB. Miesten mestariksi keilasi Lahden Bay, TPS Turusta oli toinen ja kolmas oli 
TKK Tampereelta. 
Seniorien mestaruus ratkaistiin Helsingissä Talin keilahallissa 19.6.2021. Kultaa 
voitti Tampereen TKK, hopealle keilasi Porin XO ja kolmas oli Varkauden Mainarit.  
 
Vuoden miesten SM-liigapelaajaksi valittiin Samu Valaranta, TPS Turku 
Vuoden naisten SM-liigapelaajaksi valittiin Eliisa Hiltunen, Bay Lahti  
Vuoden seniorikeilaajaksi Jarmo Sinilaakso, Mistral Porvoo. 
  
Valtakunnansarjoissa 300-sarjan (4 kpl) tehneet henkilöt:  

Juhani Tonteri Bay  Miesten liiga  4.10.2020 Tali/Helsinki 
Ani Juntunen Giants  Naisten liiga  14.11.2020 Rauma 
Jarmo Sinilaakso Mistral  Miesten liiga  15.5.2021 
Kupittaa/Turku 
Heikki Aravesi X-COMPANY  V2  3.6.2021 Imatra 
  

Kilpailu- ja sarjavaliokunta hoitaa myös Teknisen valiokunnan tehtäviä. 
Ratatarkastuksia tehtiin viiteen halliin: Imatran keilahallissa, Kuusankosken keilahal-
lissa, Rauman keilahallissa, Järvenpään keilahallissa sekä Vantaan Tixi Bowling. 
 
Antidopingtoimikunta hoiti dopingkokeet itsenäisesti. Positiivisia tuloksia ei löytynyt. 
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NAISVALIOKUNTA 

Heidi Manninen Helsinki, puheenjohtaja 
Hannele Impola Lahti 
Tiina Viljakka Tampere 
Teija Laukkanen Kuortane 
Diana Salmela Helsinki 

Naisvaliokunta perustettiin tammikuussa 2021 ja ensimmäinen kokous pidettiin 
maaliskuussa. Kevään aikana valiokunta ehti kokoontua kolme kertaa. Kaikki ko-
koukset pidettiin koronarajoitusten vuoksi etänä. Naisvaliokunta järjesti keväällä ky-
selyn kaikille naisjäsenille, jolla pyrittiin kartoittamaan naisten toiveita ja innostusta 
mm. erilaisiin keilailutapahtumiin, kisoihin ja koulutuksiin. Kyselyn lisäksi valiokunta 
on pyrkinyt keräämään erilaisia ideoita ja jo olemassa olevia toimivia malleja nais-
keilaajien aktivoimiseksi.  

 
NUORISO- JA KOULUTUSVALIOKUNTA 
 
Kai Hildén  Turku, puheenjohtaja – 03 / 2021 saakka 
Teija Laukkanen Kouvola, puheenjohtaja – 04 / 2021 alkaen 
Piritta Maja  Kuortane 
Jaana Puhakka Helsinki 
Jenni Styrman Helsinki 
Juha Viberg  Kotka 
Simo Uosukainen Kuortane 
Marja Hongisto Turku, sihteeri 
Sami Järvilä SKL 

 
 
Seminaarit ja muut koulutustapahtumat: 
 
Koululaisille ja opiskelijoille suunnattua luokkienvälistä Let’s Bowl-keilakilpailua ei 
järjestetty koronapandemian tähden keväällä 2021.  
 
Jäsenliitto- ja seurafoorumi jouduttiin koronapandemian takia siirtämään etätilaisuu-
deksi, joka pidettiin 24.4.2021. Järjestö- ja seura-aktiiveja oli paikalla kolmisenkym-
mentä. 
 
Bowling Mover leiriä ei järjestetty kesällä 2021. 
 
 

Koulutusmateriaalit: 
 
Ohjaajakurssimateriaaliin on tehty edellisellä kaudella uudistukset, samaa materiaa-
lia käytettiin tällä kaudella. Valmennus- ja koulutuspalsta pyöri SKL:n nettisivuilla. 
 

Ohjaaja –ja valmentajakoulutustilaisuudet  
 
Kauden aikana järjestettiin Keilailun ohjaajankurssi Helsingissä Talin keilahallissa 
23.8.2020. Ohjaajakurssille osallistui yhteensä 7 henkilöä. 
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Syksyllä 2020 järjestettiin 1. tason kurssi. Osallistujia kurssilla oli 6 henkilöä, joista 
tutkinnon suorittivat kaikki. 
  

Junnu-Tour 

 
Kaudella osakilpailut pelattiin seuraavina ajankohtina ja paikkakunnilla: 

25. - 27.9.2020 Imatra   
24. – 25.10.2020 Turku / Kupittaa  
21. – 22.11.2020 Kuusankoski  
16. – 17.1.2021 Kokkola  
6. – 7.2.2021 Äänekoski  
22. – 23.5.2021 Heinola   
6.6.2021 Helsinki / Tali Grande Finale 

 
Kiertue pelattiin kahdeksannentoista kerran. Ensimmäisen kerran Junnu Tour järjes-
tettiin kaudella 2003–2004. 
Kiertueen sponsorina toimi Oy Bowling Ab. 
Kiertueen johtajana toimi Juha Viberg (tourin johtaja, tulospalvelu, internet-päivityk-
set). Järjestelyissä mukana olivat myös Sami Järvilä (kilpailun johto, tulospalvelu, 
tiedotus, valokuvaus). Osallistujakeskiarvo kaudella 2020–2021 oli 56 keilaajaa 
(edelliskautena 78 keilaajaa). 
 
Osallistujamäärän jatkuvan vähenemisen takia keväällä 2021 päätettiin, että tule-
valle kaudelle junioreille suunnattua tour-tapahtumaa on uudistettava. Valiokun-
tamme työn tuloksena syksyllä 2021 aloitetaan FYR-kiertue, jossa on kaksi sarjaa; 
Rookie ja Pro. Rookie-sarjan tavoitteena on saada uusia aloittavia junioreita tapah-
tumiin lisää. 

 
Tulevaisuuden ryhmä 

 
SKL:n Tulevaisuuden ryhmä kaudelle 2020–2021 valittiin elokuussa 2020 Kuorta-
neen Urheiluopistolla pidetyllä valintaleirillä. Ryhmään valittiin 19, joista 6 uusina 
ryhmäläisinä. Leirille osallistui 11 junioria. Jokaiselle ryhmään kuuluville hommattiin 
pelipaidat.  
Kauden aikana ryhmälle järjestettiin pienryhmävalmennusta ja leiripäiviä eri puolella 
Suomea ryhmän valmentajien toimesta. Ryhmäläisille oli kaksi yläkoululeiriä mar-
ras- ja helmikuussa Kuortaneella. 
Ryhmän valmentajina kaudella 2020–2021 toimivat Jani Koivukangas, Piritta Maja, 
Heli Turja ja Markku Veijanen / Heidi Manninen. 

 
Palkitsemiset 
 
Nuoriso- ja koulutusvaliokunta palkitsi vuoden 2020 valmentajana Jani Koivukan-
kaan Paimiosta, kouluttajana Kai Hildenin Turusta ja junnuna Mila Nevalaisen Hä-
meenlinnasta.   
 
 
PARAKEILAILUN VALIOKUNTA 
 
Toni Toivonen Vantaa, puheenjohtaja 
Petri Räbinä  Kuopio 
Arto Hyvönen  Kuopio 
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Janne Kolhonen  Helsinki 
Esko Jäntti   Jyväskylä 
Jukka Kokko  Vantaa 
Leena Yrjänäinen  Tampere 
 
 
Parakeilailun valiokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa. Kausi oli Korona pande-
mian värittämä ja koska kyseessä on erityisryhmä, olimme varovaisia Keilacupin 
pyörittämisessä. Kokouksissa sen vuoksi lähinnä tarkisteltiin tilannetta ja siirret-
tiin/peruttiin osakilpailuita. Valiokunta paransi tiedottamista, Lisäksi valiokunta 
myönsi parakeilailun SM-kilpailut sekä keilacup osakilpailut kaudelle 2021-2022.  
Parakeilaajille järjestettiin kysely, jossa selvitettiin joukkue SM-kilpailuiden pelitapaa. 
Valiokunta muutti joukkue SM-kilpailuita kyselyn tulosten perusteella omaksi kilpa-
luksi keväästä 2022 alkaen. Tuon kilpailun yhteyteen pyritään järjestämään aina jo-
tain muutakin esim. koulutusta ja leirejä etc. Samalla Henkilökohtainen- ja pari SM-
kilpailu otettiin osaksi Keilacup kalenteria.  
Parakeilailun keilacupista saatiin keilattua vain 2 osakilpailua syksyllä 2020. Niihin 
osallistui yhteensä alle 70 keilaajaa, mutta kokonaismäärää pudotti koronapande-
mian vuoksi pitämättä jääneet osakilpailut.  
Henkilökohtaiset ja pari SM-kilpailut keilattiin Tapiolassa syyskuussa ja juokkue SM-
kilpailut keilattiin Rovaniemellä lokakuussa. Joukkue SM-kilpailuun otti osaa 7 jouk-
kuetta.  
Vuoden 2020 Suomenmestaruuskilpailut keilattiin koronapandemian vuoksi syksyllä 
2020 ja vuoden 2021 SM-kilpailut siirrettiin järjestettäväksi syksylle 2021.  
Kansainvälistä toimintaa ei ollut 2019-2020 kaudella.  
Parakeilailun valiokunta valitsi vuoden 2020 Parakeilaajaksi Johanna Koskisen Ou-
lusta. 
 
TALOUS- JA TYÖVALIOKUNTA 
 
Olli Hossi Helsinki, puheenjohtaja 
Raimo Palokoski Turku 
Pentti Elo Tampere 
Niina Leskinen Lahti 
Jari Honkanen Helsinki 
Paavo Saarinen Vantaa 
Sami Järvilä SKL, sihteeri 
 
Valiokunta kokoontui kauden aikana kaksi kertaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön toi-
minta-avustus vuodelle 2021 oli 257 000 euroa, mikä oli 1 000 euroa vähemmän 
kuin edellisenä vuotena. Olympiakomitea myönsi maajoukkueille vuodelle 2021 val-
mennustukea 67 000 euroa. Tuki nousi edellisvuoden 52 000 eurosta näin 15 000 
euroa.  
Vuoden 2021 budjetin loppusumma oli 1 273 000 euroa, mikä sisälsi miesten EM-
kotikisojen budjetin. 
Vuoden 2020 tilinpäätös oli 186 981,79 euroa ylijäämäinen. Rekisteröityjen keilaa-
jien lukumäärä kauden lopussa oli 8 774, josta junioreita 414. Kokonaisjäsenmäärä 
jatkoi edelleen laskuaan. 
Suomen Keilailuliiton yhteistyökumppaneita olivat kaudella 2020–2021 Coxa Oy, Oy 
Bowling Ab, Veikkaus Oy, SOK, Kuortaneen Urheiluopisto, OP-vakuutus Oy, Sport 
Bowling Finland Oy, Holiday Club Resorts Oy, Sport Family Oy, Relax Hierojat (Ter-
veystalo) Oy, VaraaVuoro Oy ja Finsoffat Oy. 
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VETERAANIVALIOKUNTA 
 
Valiokunnan jäsenet 
Pekka Vuorio, puheenjohtaja Hämeenlinna 
Tapio Kuokkanen  Tampere 
Mikko Isakow  Kouvola 
Jouko Laakio  Pori 
Juhani Niskanen  Oulu 
Jaakko Virkajärvi, tiedottaja, sihteeri Lahti 
 
Toiminta 
Valiokunta kokoontui kertomusvuonna 2020–2021 kolme kertaa. 
Veteraanitoiminta jatkui edelleen suotuisassa myötätuulessa. Rekisteröityjen vete-
raanikeilaajien lukumäärä 29.6.21 raportin mukaan oli 5164. Näistä oli miehiä 4313 
ja naisia 851. Vähennystä edellisestä kaudesta oli 245 keilaajaa. 
Veteraanien valtakunnansarjaan osallistui yhteensä 179 joukkuetta, mestaruussar-
jaan 18, ykkössarjaan 34 ja kakkossarjaan 127.  
Mestaruussarjan finaali keilattiin kesäkuussa Tampereella Kaupin keilahallissa. Al-
kusarjan perusteella finaaliin lohkojärjestyksessä selvisivät Jyväskylän JBC ja Porin 
RC ykköslohkosta, Helsingin Tornados ja Kouvolan Nuppi kakkoslohkosa sekä Loh-
jan RäMe ja Helsingin Patteri kolmoslohkosta.  Mestaruuden voitti Nuppi, RC oli toi-
nen ja JBC kolmas. 
Ykkössarjaan putosivat Pietarsaaren FoBk ja Tampereen Veijarit 1. lohkosta, Var-
kauden Ysisata ja Savonlinnan Purilaat 2.lohkosta sekä Riihimäen TaKu ja Turun 
SC 3. lohkosta. 
Ykkössarjan lohkovoittajia olivat Pietarsaaren Drott, Kuopion Tiimi, Tampereen TKK, 
Turun TuWe, Helsingin HIFK lohkokakkosena, koska lohkovoittaja RäMe:llä oli jo 
joukkue mestaruussarjassa sekä Lahden Bay, nämä nousivat ensi kaudeksi mesta-
ruussarjaan sieltä pudonneiden tilalle.  
Ykkössarjan karsinnoista sarjaan nousivat Oulun DC, Kokkolan Kismet, Pietarsaa-
ren FoBK 2, Varkauden Mainarit, Keurusselän Ka-Ke, Ylä-Savon PieBo, Turun 
TuUL ja TPS, Lohjan Kalke-70, Loviisan KK-Team, Hyvinkään Jassit ja Helsingi GB.  
Veteraanien henkilökohtainen vuoden 2021 SM-kisa on käynnissä Järvenpään kei-
lahallissa.  Finaalit keilataan 16.-17.10.2021. Ilmoittautuneita on tähän mennessä 
kaikkiaan 703.  
Kauden 2019 – 20 SM kilpailu saatiin koronapandemian takia päätökseen 
28.11.2020 Tampereella Kaupin keilahallissa. Naisten mestaruuden voitti Porin 
PoTa:n Maila Virtanen tuloksella 1519 ja miesten vastaavan Tampereen TKK:n 
Pekka Kiviniemi tuloksella 1728. Naisten parikilpailun voiton vei Kauhajoen KJK:n 
kaksikko Aila Koivisto ja Terttu Kohtanen tuloksella 2286, miehissä paras oli Lohjan 
RäMe:n pari Kari Kuparinen ja Pekka Lindholm. Nelihenkisen joukkuekilpailun voitti 
Pietarsaaren Drott:n nelikko Eino Keto, Leif Enfors, Kjell Linden ja Armas Matkoski. 
Kisaan osallistui 971 mies- ja 199 naiskeilaajaa. 
Veteraanien PM-kisa jäi pandemian vuoksi keilaamatta kaudella 2020-2021. Myös 
Tampereen perinteinen tammikuun veteraaniturnaus peruttiin pandemian vuoksi sa-
moin veteraanien liittomylly, joka siirrettiin pelattavaksi syksyllä kaudella 2021 - 
2022 Porissa. 
Veteraanivaliokunta toimi vanhan kaavan mukaan siten, että Vuorio hoiti yleisjohdon 
ja maaottelun sekä yhteydenpidon SKL:oon, Virkajärvi sihteerin tehtävät sekä valta-
kunnansarjat ja tiedottamisen Keilaaja-lehteen, Kuokkanen kokousjärjestelyt, Niska-
nen Pohjois-Suomen asiat, Laakio Länsi-Suomen asiat  ja Isakow Itä-Suomen asiat.  



24 
 

KANSAINVÄLISET EDUSTUKSET 
 
Kaudella ei ollut kansainvälisiä edustuksia. 
 
TORNADOS VEISTOS 
 
Tornados-veistospisteitä kerryttävät SM-kilpailut jouduttiin siirtämään syksylle 2021 ko-
ronaviruksen vuoksi. Näin ollen Tornados-veistoksen saaja joukkue ei ole vielä tiedossa.  
 
KEILAAJA-LEHTI 
 
Keilaaja-lehden formaatti on ollut aikakausilehtimäinen ja kauttaaltaan nelivärinen. Lehti tai-
tettiin Adobe InDesign -ohjelmalla.  
Lehden suunnittelusta ja taitosta vastasi kokonaisvaltaisesti viestintä- ja markkinointisuun-
nittelija Henri Havusela. Sisältöä lehteen tuottivat myös Sami Järvilä, Olli Pakonen ja muu-
tamat avustajat. Lehti painettiin painotalo Digital Plussassa Lahdessa ja viimeistely Tuusu-
lan toimipisteessä. Lehden päätoimittajana toimi toiminnanjohtaja Sami Järvilä.   
Kauden aikana ilmestyi neljä numeroa, kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Lehdissä oli yh-
teensä 132 sivua. Painosmäärä oli keskimäärin 10.000. Verkkolehti julkaistiin SKL:n netti-
sivuilla. Keilaajan ilmoitustulot tilikaudella 1.1.-31.12.2019 olivat 6 350,00 euroa, kun 
summa edellisellä tilikaudella oli 4 134,00 euroa.  
Keilaaja-lehti on internetin ohella Suomen Keilailuliiton pääasiallinen tiedotuskanava jäse-
nistölle. Keilaaja-lehti ei enää ole ensisijainen uutisväline, vaan kertoo enemmänkin tapah-
tumien taustoista ja niistä laajemmin. Sisällön kehittämistä jatkettiin henkilöjuttuja ja haas-
tatteluja lisäämällä. Kuitenkin esimerkiksi suurkilpailujen ja valtakunnansarjojen osalta Kei-
laaja-lehti on edelleen ollut tärkeä tiedotuskanava ja dokumentointiväline. 
 
 
 
LIITON TOIMIHENKILÖT 
 
Kaudella 2020–21 Suomen Keilailuliiton palveluksessa työskentelivät kokopäiväisinä Sami 
Järvilä, Henri Havusela, Tiina Keiriö sekä Olli Pakonen.  
Toiminnanjohtaja Sami vastuualueena ovat olleet mm. toimiston esimiehen tehtävät, halli-
tuksen, valtuuston ja talousvaliokunnan sihteerinä toimiminen sekä yhteydenpito median 
edustajiin. Toiminnanjohtaja on vastannut myös kansainvälisistä yhteyksistä ja toiminut 
maajoukkueen johtajana kansainvälisissä kilpailuissa sekä koordinoinut maajoukkueval-
mennustoimintaa. 
Viestintä- ja markkinointisuunnittelijana on toiminut Henri Havusela. Hänen tehtäviinsä on 
kuulunut Keilaaja-lehden toimittaminen, kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin liittyvä tie-
dottaminen ja toimintakertomuksen kokoaminen ja taitto. Havuselan vastuualueeseen on 
kuulunut myös maajoukkueen johtajan tehtävät nuorison ja aikuisten matkoilla sekä yhtey-
denpito kansainväliseen keilailulehdistöön. Markkinointipuolella Havusela on vastannut lii-
ton sosiaalisen median (Facebook, Instagram ja Youtube) kehittämisestä eri kampanjoin. 
Palvelukoordinaattorin tehtävistä on huolehtinut Tiina Keiriö. Tehtäviin on kuulunut mm., 
laskutus, jäsenrekisterin ylläpito, urheilijarahaston palvelut, miesten EM-kilpailujen valmis-
telut sekä muita yleisiä toimistotöitä.  
Kilpailu- ja hallintokoordinaattori Olli Pakosen päätoimialueena oli taloushallinto. Toimen-
kuvaan kuuluu myös kaikki kilpailutoimintoihin liittyvät tehtävät. Lisäksi hän teki muita toi-
mistotöitä.  
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Verkkosivujen päivittämisestä ja uutisoinnista Internetin kautta ovat huolehtineet kaikki toi-
mihenkilöt.  
 
 
ARVOKILPAILUMITALISTIT 2020-21 
 
Kaudella 2020-2021 ei pelattu arvokilpailuja 
 
TILINTARKASTAJAT 
 
Liiton tilintarkastajina vuonna 2020 toimivat Juha Selänne (KHT) Espoosta ja Ari Lehto  
(KHT ja JHT) Helsingistä. Heidän varamiehinään olivat Sari Isaksson (KHT ja JHT) Tu-
rusta ja Riku Kärnä (KHT) Järvenpäästä.  
 
REKISTERÖITYJEN KEILAAJIEN MÄÄRÄT, HALLIT JA RADAT 

 

Kilpailukauden 2020-2021 päättyessä kuului Suomen Keilailuliittoon 63 toimivaa jäsenliit-
toa. Keilahalleja oli 141 ja niissä ratoja 1254. Rekisteröityjä keilaajia oli kirjoilla 8774 seuro-
jen lukumäärän ollessa 516. Edellisen kauden vastaavat luvut olivat liittoja 63, rekisteröi-
tyjä keilaajia 9439 ja seuroja 540.   
 
 
SUOMEN KEILAILUN HALL OF FAME 
 
Hall of Famen valinnoista vastaa SKL:n hallitus ja ehdotukset valittavista jäsenistä tekee 
toimisto. 
Hall of Fameen ei nimetty kaudella 2020-2021 uusia jäseniä. 
 
Mika Koivuniemi valittiin tammikuun vuosittaisessa Urheilugaalassa ensimmäisenä keilaa-
jana Suomalaisen urheilun Hall of Fameen. 
 
   
ANSIOMERKIT 
    
    
Kultainen ansiomerkki 
455 Storm Kerstin Vaasa 
456 Berg Per-Ole Vaasa 
457 Sjöberg Ralf Vaasa 
 
 
 
 
Hopeinen ansiomerkki 
Smedman Maria Vaasa 
Udd Göran  Vaasa 
Westergård Christer Vaasa 
Malm Pentti  Lahti 
Suokas Jukka Lahti 
Lähteenmäki Heikki Lahti 
Kallio Heikki Kauhajoki   
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Mäkiranta Anna-Liisa Kauhajoki 
 
 
 
PELAAJANEULAT 
 
Hopeinen neula 
281 Tamminen Tuula, Hyvinkää 
282 Nevalainen Mila, Hämeenlinna 
283 Rikkola Juuso, Lahti 
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TULOSLASKELMA 31.12.2020 
 
 
 

  TOTEUTUNUT 2020 TOTEUTUNUT 2019 

      

  Tuotot Kulut Tuotot Kulut 

Varsinainen toiminta     

 Nuorisotoiminta 9274,10 37025,70 22941,50 46107,60 

 Koulutustoiminta 11083,28 14 417,57 23008,20 27093,14 

 Aikuiskilpailutoiminta 21420,00 26 856,00 32895,00 33722,86 

 Sarjakilpailutoiminta 90085,04 67 112,76 100196,44 77081,92 

 Huippu-urheilu 7200,00 121 684,97 13800,00 273940,61 

      
Järjestötoiminta     

 Julkaisutoiminta 160,00 49 147,53 6350,00 51850,64 

 Valiokuntatoiminta 5200,00 2 558,14 1400,00 3931,47 

 Henkilöstökulut  214 226,56  211485,82 

 Poistot  0,00  0,00 

 Hallinto  115 134,20  169343,94 

 Toimisto  16 378,33  24234,16 

      
Kulujäämä    718201,02 

      
Varainhankinta     

 Rekisteröintimaksutuotot 372045,03  381975,37  

 Muut tuotot 23729,00  36509,50  

      
Rahoitustoiminta     

 Korkotuotot ja -kulut 1327,10  1338,90  

      
Omatoiminen kulujäämä  123018,21  298377,25 

      
Yleisavustukset     

 Valtion toiminta-avustus 258000,00  258000,00  

 Muut valtion avustukset     

 OK:n valmennustuki 52000,00  37000,00  

      
Tilikauden voitto/tappio 186 981,79  -3375,25  

 
 

TASE PER 31.12.2020 
 

   2020 2019 

Vastaavaa:   

 Käyttöomaisuus ja muut pitkäai-   

 kaiset sijoitukset:   

  Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 

  Aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 

  Arvopaperit ja muut sijoitukset 225324,04 225324,04 

     

 Vaihto- ja rahoitusomaisuus   

  Myyntisaamiset 146 029,00 23688,00 

  Siirtosaamiset 18 393,70 21958,99 

  Rahat ja pankkisaamiset 354 644,25 153844,60 
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Vastaavaa yhteensä   

     
Vastattavaa:   

 Oma pääoma   

  Käyttörahasto 14 612,54 14612,54 

  Huoneiston korjausrahasto 33 637,59 33637,59 

     

 Edellisten vuosien voitto/tappio   

  Pääomatili 18 163,04 18163,04 

  Ed. vuosien voitot/tappiot 29 282,60 32659,85 

  Tilikauden yli/alijäämä 186 981,79 -3377,25 

     

 Varaukset   

  Muut varaukset 0,00 0,00 

     

 Vieras pääoma   

  Ostovelat 13 896,83 14989,19 

  Siirtovelat 444 937,86 310507,84 

  Ennakonpidätysvelkatili 374,51 2837,96 

  Sosiaaliturvamaksuvelkatili 2 504,23 784,87 

  Vuosipalkkavaraukset 0,00 0,00 

  Lyhytaikaiset lainat 0,00 0,00 

     
Vastattavaa yhteensä 744 390,99 424815,63 

 
 

VALTAKUNNALLINEN KESKIARVO 2020-2021 
 

Rekisteröityneiden keilaajien suoritusmäärät yhteensä suoritustilastoja ajalta 01.07.2020-
30.06.2021  
Kaikki kilpailusuoritukset yhteensä 175885 
Kaikki sarjat yhteensä 809758 
Naisten suoritukset yhteensä 26092 
Naisten sarjat yhteensä 118973 
Valtakunnansarjoissa suoritukset yhteensä 6670 
Valtakunnansarjoissa sarjat yhteensä 31349 

 
Luokka Juniorit Nuoret Muut 24-49v Seniorit Veteraanit Yhteensä 

M 1727 1979 8089 4515 1428 17738 

A 970 744 5955 4315 5415 17399 

B 1211 1241 10153 12528 41540 66673 

C 2136 470 5651 9433 43595 61285 

D 1207 252 2443 1602 5459 10963 

Yhteensä 7251 4686 32291 32393 97437 174058 
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Rekisteröityjen keilaajien suoritusmäärät: 

 
 
 

 
Tuhat sarjaa keilasi 20 keilaajaa. Eniten sarjoja keilasi Varkauden Mainareita edustava 
yleisen sarjan keilaaja Tomas Käyhkö, 1789 sarjaa, toiseksi eniten Kuopion Veljmiehien 
yleisen sarjan keilaaja Mika Venäläinen, 1387 sarjaa ja kolmanneksi eniten Helsingin GB:n 
juniorikeilaaja Jussi Laine, 1309 sarjaa. Veteraaneista eniten keilasi Valkeakosken Nappi-
81:n Erkki Töyssy 1246 sarjaa, senioreista eniten keilasi Vantaan Elevenin Jukka Pelto-
nen, 1092 sarjaa, nuorista Tampereen TKK:n Jarno Lahti, 1267 sarjaa. 
Naisista eniten sarjoja keilasi GB:n seniorikeilaaja Diana Salmela, 958 sarjaa. Toiseksi 
eniten keilasi GB:n nuoriin naisiin kuuluva Jaana Rapeli, 885 sarjaa ja kolmanneksi eniten  
Helsingin Tuubi-71:n seniorikeilaaja Heli Korpi, 877 sarjaa. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Yhteensä Rek.
Keilaajat

Muut
keila

Miehet Naiset Juniorit Nuoret Seniorit Veteraani
t

24-49v

M 1150 364 786 1022 128 27 58 126 516 423

A 792 461 331 712 80 13 23 157 317 282

B 2916 2335 581 2667 249 50 59 466 1779 562

C 4259 3285 974 3488 771 59 50 490 3197 463

D 5053 2152 2901 3667 1386 489 80 603 2966 915

Luokkajakauma kauden 2020-2021 päättyessä

Keilattu sarjamäärä/keilaajien lukumäärä (sarjat 20.06.2021 asti)

Pelattuja sarjoja SKL:n keilaajat Muut keilaajat

0 2672 5340

1 -> 10 694 90

11 -> 50 1864 126

51 -> 100 1066 17

101 -> 200 1135

201 -> 500 1099

501 -> 750 184

751 -> 1000 44

1001 -> 1789 19

8777 5573
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Parhaan keskiarvon miehissä saavutti Helsingin Ailec Teamin Pasi Uotila 237,51/438 sar-
jaa, toiseksi parhaan Turun TPS:n Samu Valaranta 235,89/494 sarjaa ja kolmanneksi ko-
vimman Mainareiden Tomas Käyhkö 234,98/1789 sarjaa. Paras junioripoika oli Mainarei-
den Lenni Juutilainen 220,85/614 sarjaa, paras nuoriin kuuluva mies oli Kouvolan All Star-
sin Niko Oksanen 227,95/1239 sarjaa, paras seniorimies Lahden SBF:n Jouni Helminen 
222,69/752 sarjaa ja paras veteraanimies Tapiolan Patterin Juha Purola 221,76/736 sar-
jaa.  
Paras naiskeilaaja oli Lahden Bayn Krista Pöllänen 216,90/190 sarjaa, toiseksi paras Porin 
Giantsin Piritta Maja 215,48/249 sarjaa ja kolmanneksi paras Giantsin Sanna Oksanen 
213,57/261 sarjaa. Paras Juniorityttö oli Giantsin Peppi Konsteri 211,74/549 sarjaa, paras 
nuoriin kuuluva nainen oli GB:n Jaana Rapeli 204,22/885 sarjaa, paras seniorinainen Rau-
man Smashin Jaana Taavitsainen 207,73/546 sarjaa ja paras veteraaninainen Kalajoen 
BC Islandersin Hillevi Huhta 192,98/560 sarjaa. 
Valtakunnan keskiarvon 200,0 saavutti kauden lopussa 498 keilaajaa, joista miehiä 476 ja 
naisia 22. Ikäjakauma 11 junioria, 37 nuorta, 111 senioria, 71 veteraania ja muita 268. 
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17-18 8453 1921 638 0 559 281

18-19 8135 1900 598 1003 485 358

19-20 7687 1752 535 821 460 271
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JÄSENMÄÄRÄT LIITOITTAIN 30.6.2021  
  
      
Etelä-Karjalan Keilailuliitto     29  
Eurajoen Keilailuliitto ry     40  
Euran Keilailuliitto Ry     75  
Forssan Keilailuliitto Ry     177  
Hangon Keilailuliitto     49  
Heinolan Keilailuliitto Ry     75  
Helsingin Bowlingliitto ry     1015  
Hyvinkään Keilailuliitto     166  
Hämeenlinnan Keilailuliitto     120  
Imatran Keilailuliitto ry     142  
Itä-Hämeen Keilailuliitto     46  
Joensuun Keilailuliitto     161  
Jyväskylän Keilailuliitto     251  
Kainuun Keilailuliitto     110  
Kalajoen Keilailuliitto     57  
Kauhajoen Keilailuliitto     152  
Kemin Keilailuliitto Ry     88  
Keravan Keilailuliitto     53  
Keski-Savon Keilailuliitto    177  
Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry     86  
Keurusselän Keilailuliitto Ry     127  
Kokkolan Keilailuliitto     212  
Kotkan Keilailuliitto ry     208  
Kouvolan Keilailuliitto ry.     123  
Kuopion Keilailuliitto     214  
Kuusamon Keilailuliitto     52  
Kuusankosken Keilailuliitto     68  
Lahti-Bowling     340  
Lappeenrannan Keilailuliitto ry     88  
Lohjan Keilailuliitto r.y.     177  
Loviisan Keilailuliitto     101  
Mikkelin Keilailuliitto     111  
Myllykosken Keilailuliitto    53  
Nakkilan Keilailuliitto     32  
Närpiön Keilailuliitto     28  
Oulun Keilailuliitto ry     232  
Paraisten Keilailuliitto     139  
Pietarsaaren Keilailuliitto     53  
Porin Keilailuliitto     244  
Punkaharjun Seudun Keilailuliitto    12  
Raahen Keilailuliitto     39  
Raision Keilailuliitto Ry     124  
Rauman Keilailuliitto Ry     121  
Riihimäen Keilailuliitto     95  
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Rovaniemen Keilailuliitto     105  
Salon Keilailuliitto     78  
Savonlinnan Keilailuliitto     41  
Seinäjoen Keilailuliitto Ry     220  
Simpeleen Keilaajat     25  
Tammisaaren Keilailuliitto     105  
Tampereen Keilailuliitto Ry     493  
Tornion Keilailuliitto     31  
Turun Keilailuliitto Ry     374  
Tuusulan Keilailuliitto     75  
Uudenkaupungin Keilailuliitto     16  
Vaasan Keilailuliitto ry     183  
Valkeakosken Keilailuliitto ry.     99  
Vantaan Keilailuliitto     194  
Ylivieskan Keilailuliitto     115  
Ylä-Savon Keilailuliitto ry     214  
Ylöjärven Keilailuliitto     146  
Ålands Bowlingförbund r.f.     101  
Äänekosken Keilailuliitto     97  

    8774  
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18-19 1182 63 97 66 181 115 84 205

19-20 1120 54 90 61 186 105 80 207

20-21 1015 49 86 53 177 105 75 194

Helsinki ja Uusimaa

18-19 19-20 20-21



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Ahven
anmaa

Eura Eurajo
ki

Nakkila Parain
en

Pori Raisio Rauma Salo Turku Uusika
upunki

18-19 111 80 49 57 140 264 118 136 108 497 27

19-20 105 80 46 39 133 253 128 124 92 461 24

20-21 101 75 40 32 139 244 124 121 78 374 16

Länsirannikko

18-19 19-20 20-21

0
100
200
300
400
500
600
700

Forssa Hämeenlinna Tampere Valkeakoski Ylöjärvi

18-19 190 144 613 130 167

19-20 185 131 522 108 158

20-21 177 120 493 99 146

Keski-Häme
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18-19 71 187 49 375 98

19-20 72 178 49 351 100

20-21 75 166 46 340 95

Päijät-Häme
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18-19 271 147 129

19-20 252 139 106

20-21 251 127 97
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18-19 120 101 38 249 46 101 40

19-20 111 91 66 243 43 104 42

20-21 110 88 52 232 39 105 31

Pohjois-Suomi
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18-19 77 178 232 24 64 285 215 1 115

19-20 69 161 226 26 57 257 200 0 118

20-21 57 152 212 28 53 220 183 0 115

Pohjanmaa

18-19 19-20 20-21
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18-19 36 185 234 148 95 64 121 54 21

19-20 32 175 221 144 66 85 104 53 24

20-21 29 142 208 123 68 88 101 53 25

Kaakkois-Suomi

18-19 19-20 20-21
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18-19 185 175 237 123 15 45 230

19-20 165 175 233 120 11 43 227

20-21 161 177 214 111 12 41 214

Savo-Karjala

18-19 19-20 20-21


