
 
 
 
 
Suomen Keilailuliitto ry   Pöytäkirja 8/2018 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 4. – 6.6.2018 
   
Etäkokous sähköpostilla 
 
Läsnä: Perttu Jussila  puheenjohtaja   
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
 Arto Hyvönen  
 Jari Kallio     
  Jani Koivukangas 
  Sami Lehtimäki 
  Timo Manninen 
 Jaana Puhakka (esteellisenä §2) 
 Riikka Ratia  
 Jari Kumpulainen    
  Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  
  
 
 
1. Esitys, miesten MM-valinnat Hongkong 24.11.-6.12.2018 

 Päävalmentajan esitys miesten MM-joukkueesta hyväksyttiin.  
 
 Joonas Jähi GB, Helsinki 
 Sami Konsteri Bay, Turku 
 Kimmo Lehtonen GB, Espoo 
 Niko Oksanen AS, Kouvola 
 Osku Palermaa Patteri, Partille 
 Jari Ratia Bay, Helsinki 
 
 Kotiin jäävä varapelaaja: 
 Juuso Rikkola TPS, Lahti 
 Valmentaja: Jarmo Ahokas 
 

2. Esitys, näkövammaisten EM-valinnat Pardubice Tsekki 3.-10.8.2018 
Maajoukkuevalmentajien esitys joukkueesta hyväksyttiin. 
 
B2-luokka miehet 
Esa Martikainen SeMi, Helsinki 
B2-luokka naiset 
Sari Isaksson GB, Hämeenlinna 
B3-luokka naiset 



Mari Koskinen Seiskat, Tampere 
Valmentajat: Jaana Puhakka ja Markku Veijanen 
 

3. Junnu Tourin paikkakunnat kaudelle 2018-19 
Nuoriso- ja koulutusvaliokunnan esitys tulevan kauden kiertuekalenterista hyväksyttiin. 
 

      Osakilpailu 1: 
- 25.–26.8.2018 Talissa  

       Osakilpailu 2: 
- 29.–30.9.2018 Kuopiossa 
Osakilpailu 3: 
- 27.–28.10.2018 Kokkolassa 
Osakilpailu 4: 
- 19.–20.1.2019 Raumalla 
Osakilpailu 5: 
- 9.–10.2.2019 Kotkassa 
Osakilpailu 6: 
- 23.—24.3.2019 Hanhivaarassa 
 

     Grande Finale 11.5.2019 Tapiolassa 
 

4.   Ansiomerkkihakemus, Salo 
      SKL:n kultainen ansiomerkki nro. 437 myönnettiin seuraavalle henkilölle; 
      Ari Palm, SalKei, Salon Keilailuliitto 
       
5.   Vammaiskeilaajien integroituminen SKL:n jäseniksi 
      Vammaiskeilailun valiokunnalta oli tullut esitys kaikkien vammaiskeilaajien liittämiseksi  
      SKL:n lisenssinhaltijoiksi. HBL:n alaisuuteen perustetaan uusi Vammaiskeilaajat 
      vastaanottoseura.  
      Kaikki Keilacuppiin kaudella 2018-2019 osallistuvat keilaajat velvoitetaan liittymään 
      ko. seuraan tai johonkin muuhun rekisteröityyn keilaseuraan, mikäli ei ole jo sellaisen  
      jäsen ja haluaa osallistua keilacup-kilpailuihin myös jatkossa. Vammaiskeilaajat-seu- 
      raan liittyvät maksavat vain Ensilisenssi maksun. SKL maksaisi kuitenkin keilakorttien 
      lähetyskulut ei HBL.  
      Näin voidaan edetä 2 kautta (koska ensilisenssillä on voimassa vain 2 kautta), jonka 
      aikana SKL:n hallituksen on tehtävä päätös ns. Vammaiskeilaajalisenssistä, joka olisi  
      samanhintainen kuin ensilisenssi.  
      Hallitus hyväksyi esityksen (liite1) 
 
6.   Kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouksen esitykset 
 
      - Ranking ja Finnish Maters-turnauskiertue 
      Hallitus hyväksyi kilpailu- ja sarjavaliokunnan esitykset Rankingin ja Finnish Masters- 
      turnauskiertueen peliformaateista ja säännöistä. Molemmista tiedotetaan lähiaikoina 
      (liitteet 2 ja 3). 
      - sääntömuutokset, Valtakunnansarjojen säännöt 
      Hallitus hyväksyi kilpailu- ja sarjavaliokunnan esityksen kauden 2018-2019 valtakun- 
      nansarjojen säännöistä (liite4). 
      - sääntömuutos, SM-kilpailusäännöt kohdat 6.1 
      Hallitus hyväksyi kilpailu- ja sarjavaliokunnan esityksen seuraavasta sääntömuutoksesta 
      koskien SKL:n kilpailusääntöjä; 
      6.1 Osanottomaksu on suoritettava ennen kilpailun alkua. Ilmoittautuminen kilpailuun  



      edellyttää, että maksu suoritetaan, ellei ilmoittautumista peruuteta vähintään 24 tuntia 
   ennen kilpailuvuoron alkamista. 
   Suorittamalla osallistumismaksut keilaaja suostuu siihen, että tulokset, tulosluettelo, kuva 
   ja videokuva voidaan julkaista reaaliaikaisesti (esim. online scoring tai live steaming) tai  
   jälkikäteen Internetissä, lehdessä, teksti-TV:ssä tai muissa medioissa. 
  Suorittamalla osallistumismaksut keilaaja suostuu siihen, että tulosluettelo voidaan 
  julkaista Internetissä, lehdessä, teksti-TV:ssä tai muissa medioissa sekä suostuu 
  videokuvan sekä tuloksen julkaisemiseen online scoring -pistelaskujärjestelmän kautta. 
 - sääntömuutos SM-kilpailusäännöt kohta 10 
 Hallitus hyväksyi kilpailu- ja sarjavaliokunnan esityksen seuraavasta sääntömuutoksesta 
 koskien SM kilpailujen sääntöjä; 
 10. Kilpailijaa koskevia määräyksiä 
 Kilpailijan tulee olla kilpailupaikalla vähintään 30 min ennen erän alkua. 
 Ennen finaalipelejä on järjestäjä oikeutettu tarkastamaan pallot etukäteen kaikissa SM - 
 kilpailujen finaaleissa. Joukkueiden tulee esiintyä liittonsa hyväksymiin sääntöjen 
  mukaisesti yhdenmukaisiin peliasuihin pukeutuneina. Yhdenmukaisella peliasulla 
  viitataan pelipaitaan. (Kilpailusäännöt kohta 7.1) Säännön rikkomisesta kilpailunjohtajalla  
  on oikeus määrätä pelimaksun suuruinen sakko. Sakko tulee maksaa ennen kuin 
  SM-kilpailujen alkukilpailu on loppunut, jotta tulos hyväksytään. Poikkeuksellisten 
  ratkaisujen käyttö kilpailuasuissa ja välineissä on kielletty. 
 - päätetyt valtakunnansarjan pelipaikat ja lohkot 
 Hallitus hyväksyi kilpailu- ja sarjavaliokunnan esityksen pelipaikoista ja lohkojaoista koskien 
 miesten ja naisten liigoja, miesten 1-divisioonaa ja seniorien SM-sarjaa (liite5). 
  
 
 

 
 

Vakuudeksi: 
 
 
 

 
           Perttu Jussila Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 
 


