
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 5/2022 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 4.5.2022 klo 13.30 
 
Paikka: Talin keilahallin kabinetti / etätyökalu Teamsin kautta 
 
Läsnä: Olli Hossi   puheenjohtaja 
 Jari-Pekka Laiho etänä, varapuheenjohtaja 
  Jukka Nurminen etänä, Jari Ratian varajäsen 
 Hannele Impola etänä 
 Jorma Laatikainen 
 Jaakko Räikkönen Jani Koivukankaan varajäsen 
  Janne Kolhonen   
  Ossi Kauppi  etänä §4 eteenpäin 
 Tuija Hiltunen etänä, valtuuston puheenjohtaja 

 Sami Järvilä  toiminnanjohtaja/sihteeri  
 Jarmo Tamminen etänä, kilpailu- ja sarjavaliokunnan pj. §4 
  
  

Poissa: Arto Hyvönen sekä varajäsen 
              Tuomas Sorsa sekä varajäsen 
                
  
1. Kokouksen avaus 

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

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.  
 

4.  Kilpailu- ja sarjavaliokunnan kuulumiset 
 
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan pöytäkirja 12.4.2022 (Liite1) 
- kilpailu- ja sarjavaliokunnan pöytäkirja 28.4.2022 (Liite2) 
- valtakunnansarjojen uudistus 



 

- kilpailusääntöjen päivitys tulevalle kaudelle 
Valiokunnan puheenjohtaja Jarmo Tamminen kertoi hallitukselle valiokuntansa kuulumi-
set. Hän esitteli tulevalle ensi kaudelle tulevista sääntömuutoksista koskien valtakunnan-
sarjojen-, SM-kilpailujen-,Finnish Mastersin ja kilpailusääntöjä.  
Kaikki sääntömuutokset on jatkossa tarkoitus tehdä keväisin valmiiksi kerralla koskien 
aina seuraavaa kautta. Hallitus hyväksyi yksimielisesti kaikki esitykset. Pakonen tekee 
sääntömuutoksista uutisen. 

 
5.  Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista 

 
      Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, käytiin myös tehtävälista läpi. 

-      4/2022, kokous pidetty 13.4.2022 (Liite3) 
 

 
6.  Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus 
 
- kilpakeilailun aktiivisuus ja jäsentilanne 
Puheenjohtaja Hossi kertoi tilannekatsauksen. Huhtikuussa kilpailuaktiivisuus per jäsen 
oli mukavasti jo jopa yli 5 % korkeampi kuin ennen koronaa huhtikuussa 2019, mutta 
koska jäseniä on nyt vajaat 17 % vähemmän kuin silloin, on halleissa edelleen pelipaik-
koja tarjolla. 
SKL:n jäsenmäärä 1.5.22 oli 8328 keilaajaa, joissa on 626 uutta keilaajaa, joista 40 tuli 
jäseneksi huhtikuussa. Päätavoitteemme kaudelle 2021-22 eli 600 uutta jäsentä saavutet-
tiin siis hienosti huhtikuun alussa. 
- SM-kisojen 2022 tilanne 
Puheenjohtaja kävi hallitukselle läpi tämänhetkiset osallistujamäärät. 
- Kaikki keilaa -strategian seuranta 
Puheenjohtaja Hossi kävi hallitukselle läpi strategisen mittariston. Strategian seurantaa ei 
käyty nyt läpi, kun viime kokouksesta on kulunut varsin vähän aikaa. 
- markkinointi  
Toiminnanjohtaja kertoi tilanteesta. Somessa pyörii erilaisia kampanjoita koko ajan, tällä 
hetkellä mainostamme pääasiassa EM-kisoja. 
EM-kilpailuihin on solmittu uusia kumppanuuksia. 
Tik Tokiin ja sen kautta muihinkin markkinointikanaviin on nyt valmistunut kymmenen eri 
sisältöistä videota, joita julkaistaan kevään aikana.  
Kaksi uutta markkinointivideota on nyt valmistuneet. Toinen on kohdennettu naiskeilaajiin 
ja toinen uutta lajia etsiville. Näiden markkinointi aloitetaan lähiaikoina. 
- Hall Of Fame-valinnat (Liite4) 
Järvilä esitteli hallitukselle toimiston työryhmän valinnat. Nämä hyväksyttiin. Nimeämiset 
julkaistaan miesten EM-kisojen päätöspäivänä 10.6. Talin keilahallissa. 
 
7.  Kansainväliset asiat 
   
- IBF:n tilanne 
Puheenjohtaja Hossi kertoi hallituksen jäsenille kansainvälisen keilailuliittomme tilan-
teesta. Kongressi järjestetään 24.-25.5.2022. Olli Hossi ja varapuheenjohtaja Jari-Pekka 
Laiho osallistuvat kokoukseen. Kongressia ennen kokoonnutaan Pohjoismaiden yhtei-
seen Nordic Meetingiin. 
-  nuorten MM-kilpailut 21.-29.6. Helsingborg Ruotsi 



 

Ilmoittautuminen on hoidettu kisoihin huhtikuun aikana. Joukkueenjohtaja Pakonen hoitaa 
parasta aikaa kisoihin liittyviä varauksia ym.  
- miesten EM-kilpailut 1.-11.6.2022 järjestelyt 
Toiminnanjohtaja kertoi järjestelyiden tilanteesta. Ilmoittautumiset ovat päättyneet ja kisoi-
hin osallistuu 25 Euroopan maata. Seuraava EM-kisatyöryhmän kokous pidetään 18.5. 
 
8.  Maajoukkueasiat 
 
Toiminnanjohtaja kertoi ajankohtaiset. Miesten ja naisten joukkueet valmistautuvat pa-
rasta aikaa tuleviin EM-kilpailuihin ja nuoret MM-kilpailuihin.  
 
9.  Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
 
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan kokouspöytäkirja 20.4.2022 (Liite5) 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin. 
- naisvaliokunnan pöytäkirja 28.4.2022 (Liite6) 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin. 
 
10. Valtuuston asiat 
 
- toimintasuunnitelma 2022-23 (Liite7) 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle tulevan kauden toimintasuunnitelman. Tämä hyväk-
syttiin. 
 
 
11. Ansiomerkkihakemukset 
 
 - Ei hakemuksia. 
 
12. Saapuneet kirjeet 
 
 - Ei saapuneita.  
 
13. Muut asia 
 
 - Ei muita asioita. 
    
 14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20. 
 

Tulevat kokoukset; 
 
- 21.5. klo 12.00 valtuusto 
- 25.8. hallitus 
- 2.-3.9 hallitus, strategian tekeminen 
- 29.10. liittokokous 
- 19.11. valtuusto 

 
   



 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Olli Hossi Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


