
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 2/2022 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 16.2.2022 klo 13.30 
 
Paikka: SKL:n toimisto/ etätyökalu Teamsin kautta 
 
Läsnä: Olli Hossi   puheenjohtaja 
 Jari-Pekka Laiho etänä, varapuheenjohtaja 
  Jari Ratia  etänä 
 Hannele Impola etänä 
 Jorma Laatikainen 
 Jaakko Räikkönen etänä, Jani Koivukankaan varajäsen 
  Janne Kolhonen  etänä 
  Arto Hyvönen  etänä 
 Ossi Kauppi  etänä, §9 eteenpäin 
 Tuomas Sorsa etänä  

 Tuija Hiltunen etänä, valtuuston puheenjohtaja 
 Sami Järvilä  toiminnanjohtaja/sihteeri  
Heidi Manninen etänä, naisvaliokunnan pj. §8 
  

  
Poissa:  
                
  
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi 
hallitutuksen vuoden toiseen kokoukseen.  
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.  
 

4.  Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista 
 

      Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat, käytiin myös tehtävälista läpi. 
-      1/2022, kokous pidetty 14.1.2022 (Liite1) 



 

      Tehtävälistalta saatiin päätökseen ja suljettua säätiön tarveselvitys sekä 
      kilpailumaksun osuudesta mahdollinen jyvitys SKL:lle.  
      Talous- ja työvaliokunnan sekä hallituksen yksimielinen kanta oli, että liitolle ei ole 
      tarvetta eikä kannattavaa perustaa säätiötä. Omaa pesämunaa säätiön perustamis- 
      seen tarvittaisiin 50 000 euroa ja jotta säätiö toimisi toivotulla ja tarkoitetulla tavalla 
      tarvittaisiin satojatuhansia euroja enemmän tarkoituksenmukaisen toiminnan 
      pyörittämiseen. Tarvittaisiin myös säätiölle oma organisaatio asiantuntijoineen. 
      Mitään ennakoitavia isoja lahjoituksia tai testamentteja ei ole lisäksi tiedossa. 
 
      HBL oli valtuuston syyskokouksessa tehnyt ehdotuksen 
      tulevaan valmistautumista varten, että tulevaisuudessa lisenssimaksujen 
      korotuksen sijasta otettaisiin kilpailumaksuista esimerkiksi 10 senttiä/sarja tai 
      1 €/kilpailusuoritus SKL:lle.  
      Kilpailumaksun osuudesta SKL:lle oli keskusteltu myös talous- ja työvaliokunnassa 
      ennen hallituksen kokousta. Valiokunnan mielestä kilpailumaksusta otettava osuus 
      olisi epäoikeudenmukainen, koska eniten kilpailuja keilaavat käytännössä  
      rahoittaisivat SKL:n toimintaa enemmän kuin vähemmän keilaavat. Osuus lisäisi myös  
      työmäärää keilahallien päässä kassatilitysten ym. muodostuvien toimien myötä, 
      samoin SKL:n päässä. Lisäksi tämä kilpailumaksuosuus aiheuttaisi mahdollisesti  
      paljon negatiivisuutta liiton suuntaan. 
      Yhdenvertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa on mahdolliset kaikkia koskevat 
      jäsenmaksukorotukset, joita tähän saakka on varsin maltillisesti jouduttu tekemään.  
      Hallitus oli tästä samaa mieltä talous- ja työvaliokunnan kanssa.   
 

 
5.  Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus 
 
- kilpakeilailun aktiivisuus ja jäsentilanne 
Puheenjohtaja Hossi kertoi tilannekatsauksen. Jäsenmäärä 15.2.2022.oli 8210. Nyt kau-
della 21-22 rekisteröityneiden uusien keilaajien kokonaismäärä on 477. Hyvä asia on, että 
vaikka Omicron tuli joulukuussa ja sarjat lähtivät 2kk:ksi tauolle, niin kilpailumäärät ovat 
henk.koht peleillä pysyneet viime vuoden tasolla. Tosin ennen koronaa luvuista eli 2020 
tammikuun luvuista ollaan nyt noin 30% jäljessä ja per keilaajakin 15%. 
- Kaikki keilaa -strategian seuranta 
Puheenjohtaja Hossi kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston ja projektien tilanteen.  
- markkinointi  
Toiminnanjohtaja kertoi tilanteesta. Lottolähetyksessä oltiin 15.1. ja se toi paljon näky-
vyyttä usean mainoskerran myötä myös. Somessa pyörii erilaisia kampanjoita koko ajan. 
Tik Tokiin ja sen kautta muihinkin markkinointikanaviin on tekeillä kymmenen eri sisältöistä 
videota. 
- tilinpäätöksen 2021, alustava tulos 
Toiminnanjohtaja kävi läpi tämänhetkisen arvion vuoden 2021 tuloksesta. Maaliskuun ko-
koukseen valmistuu tilinpäätöspaketti kokonaisuudessaan.   
 

 
6.  Maajoukkueasiat 
 
Toiminnanjohtaja kertoi maajoukkueen tilanteesta. Junioreiden ja naisten EM-kilpailut on 
siirretty elo- ja syyskuulle. Junioreiden EM-kisat pelataan 2.-11.9.2022 Ranskan Wit-
telsheimissa ja naisten 10.-21.8.2022 Tanskan Aalborgissa. 



 

Nuorten MM-kisat pelataan 21.-29.6.2022 Ruotsin Helsingborgissa. Joukkue valitaan 
sinne maaliskuun aikana. 
Maajoukkue leireilee ja valmistautuu arvokilpailuihin tällä hetkellä täysin normaalisti. 
 
 
7.  Kansainväliset asiat 
   
- IBF:n tilanne 
Puheenjohtaja Hossi kertoi hallituksen jäsenille kansainvälisen keilailuliittomme tilan-
teesta. Kongressi järjestetään etänä 3.-4.3.2022, mutta mitään ilmoittautumisista eikä val-
takirjoista ole kuulunut vielä. 
- miesten EM-kilpailut 1.-11.6.2022 järjestelyt 
Toiminnanjohtaja kertoi järjestelyiden tilanteesta. Kaikki siirtojärjestelyt on saatu tehtyä il-
man mitään ongelmia ja ylimääräisiä maksuja. Ilmoittautumiset ovat käynnissä ja kisoihin 
odotetaan nyt jälleen n. 30 osallistujamaata. 
 
 
8.  Naisvaliokunnan kuulumiset 
 
- naisvaliokunnan kokouspöytäkirja 1.2.2022 (Liite2) 
Valiokunnan pj. Heidi Manninen kertoi valiokunnan kuulumisia. Reilu vuosi on toimittu 
tällä ryhmällä nyt. Suurin asia on ollut Keilaajattaret on Tour, johon olemme käyttäneet ai-
kaa sen toimimisen onnistumiseen. Hienosti on homma nyt viimein lähtenyt liikkeelle. Nai-
sille on myös järjestetty verkkokoulutuksia ja niistä on saatu positiivista palautetta. 
Valiokuntaamme halutaan jatkossa lisää innokkaita naisia. 
  
9.  Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
 
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 19.1.2022 (Liite3) 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin. 
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 9.2.2022  (Liite4) 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin. Valiokunta oli pyytänyt hallitukselta kantaa Ranking-turnauk-
sen jatkosta. Hallitus päätti, että Ranking laitetaan toistaiseksi tauolle. 
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan kokouspöytäkirja 31.1.2022  (Liite5) 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin. Valiokunta esitti Heli Turjaa uudeksi osa-aikaiseksi koulutus-
koordinaattoriksi Jaana Puhakan jättäydyttyä pois tehtävistä. Hallitus hyväksyi esityksen. 
- talous- ja työvaliokunnan kokouspöytäkirja 8.2.2022  (Liite6) 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin. 
 
10. Ansiomerkkihakemukset 
 
- Ei hakemuksia. 
 
11. Saapuneet kirjeet 
 
 - Ei saapuneita.  
 
12. Muut asia 
 
 - Ei muita asioita. 



 

    
 13. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25. 
 

Tulevat kokoukset; 
 
- 16.3. klo 13.30 hallitus 
- 13.4. klo 13.30 hallitus 
- 4.5. klo 13.30 hallitus 
- 21.5. klo 12.00 valtuusto 

 
   

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Olli Hossi Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


