
 

 
 
 
 
 

 
Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 8/2015 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 29.9.2015 klo 14.30 
 
Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki 
 
Läsnä: Harri Järvinen  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
 Sami Heinilä  
 Tuija Hiltunen  
 Ville Holmström  
 Jorma Laatikainen  
 Paavo Pakonen  
 Jaakko Räikkönen 
 Kaarina Svanström Timo Mannisen varajäsen 
 Juha Viberg  Maarit Kotolan varajäsen 
 Erkki Jääskeläinen valtuuston puheenjohtaja § 1-§ 6 
 Pekka Korpi  toiminnanjohtaja/sihteeri 
 
  
  

 
1. Kokouksen avaus 

 
Ennen varsinaista kokousta keilattiin hallituksen mestaruuskilpailut. Voiton vei Paavo 
Pakonen tuloksella 1459. Siinä oli tasoitusta vain kuusi pistettä. Kokouksen aluksi  
puheenjohtaja Harri Järvinen kertoi kilpailun tulokset ja jakoi Pakoselle kiertopalkinnon. 
Alkupuheenvuorossaan Järvinen harmitteli, että keilailu ei päässyt vuoden 2020  
olympiakisoihin mitalilajiksi. Nyt otetaan tähtäin vuoden 2024 kisoihin ja hoidetaan asia 
paremmalla menestyksellä.  
Järvinen totesi ylimääräinen liittokokouksen käydyn, siihen palataan tässä kokouksessa 
myöhemmin. 
Näin sanoen Järvinen avasi kokouksen. 
 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
 
 



 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokouksien pöytäkirjat 6/2015, kokous pidetty 
1.9.2015 ja etäkokous 7/2015, kokous pidetty 4.-8.9.2015. 
 
 

5. Toiminnanjohtajan katsaus 
 

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista: 
 -  Jäsenmäärä 25.9.2015 oli 10492 jäsentä (261 vähemmän kuin 6.10.2014) 

Aivan uusia jäseniä oli 180 ja harrastajajäseniä 11. 
- Toiminnanjohtaja antoi hallitukselle SKL:n Internetsivujen käyntilukemia. Seuraavaan 
kokoukseen hän sai tehtäväkseen hankkia vertailulukuja muilta lajiliitoilta. SKL:n uusien 
sivujen avaaminen on lykkääntynyt jäsenliittojen kilpailukalenterien ylläpidon muutoksen 
takia. Sivut pyritään avaamaan lokakuun alkupäivinä. 
- Käytiin läpi Jarmo Tammisen laatima matkaraportti seniorien MM-kilpailuista Las  
Vegasista. Samassa yhteydessä keskusteltiin seuraavien seniorien MM-kilpailujen 
vuonna 2017 joukkueen valintatavasta. Kilpailuvaliokunta ja maajoukkuevalmentajat  
tekevät esityksen asiasta hallituksen vuoden 2016 ensimmäiseen kokoukseen.  

 
 

6. Raportti ylimääräisestä liittokokouksesta 
 

Harri Järvinen kertoi hallitukselle 12.9.2015 pidetystä ylimääräisestä liittokokouksesta. 
Hänen mielestään erityisen hyvä asia kokouksessa oli, että paikalla oli valtakirjoilla 
edustettuna kaikkiaan 55 jäsenliittoa 64:stä. Ääniä oli paikalla 131 kaikkiaan 146  
mahdollisesta. Eli jäsenistö oli edustettuna kattavasti. Epäkohtana hän koki, että suuri 
osa jäsenliitoista oli mukana vain valtakirjalla.  
Järvisen mukaan kokous sujui sitä edeltäneeseen kuohuntaan nähden rakentavasti. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Viertola, jolla on mittava kokemus isojen  
kokousten johtamisesta. Joitain osanottajia hämmensi Viertolan muutosesitysten  
käsittelytapa, jossa ensimmäisellä äänestyksellä hyväksyttiin asia käsittelyyn yksin-
kertaisella äänienemmistöllä ja sitten käytiin käsiksi kahteen päämuutosesitykseen. 
Ne molemmat kaatuivat ¾ määräenemmistöön, vaikka n. 2/3 osanottajista niitä  
kannattikin. Lopuksi kokous yksimielisesti hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan 
hallituksen tulisi nimetä työryhmä pohtimaan SKL:n hallintorakennetta. 
 
Hallitus kävi vilkkaan keskustelun ylimääräiseen liittokokoukseen liittyen. Keskustelun 
jälkeen päätettiin toivomusponnen mukaan perustaa työryhmä. Se nimetään seuraa-
vassa kokouksessa 3.11.2015 ja sen toiminta alkaa sen jälkeen välittömästi. 
 
Erkki Jääskeläinen poistui kokouksesta. 
 
 
 



 

7. Etelä-Karjalan Keilailuliiton jäsenyys 
 
Puheenjohtaja Järvinen sanoi, että hän halusi ottaa uudelleen käsittelyyn Etelä- 
Karjalan Keilailuliiton jäsenyydestä, sillä häneen on oltu yhteydessä asiasta ja  
kerrottu, että hallituksen päätös ei ehkä täytä laillisuuden vaatimuksia. 
Ville Holmström kertoi, että tilanteen selkiyttämiseksi Juho Turkkila ei enää toimi  
E-KKL:n hallituksen puheenjohtajana, vaan Holmström on nykyinen puheenjohtaja. 
Hallitus kävi asiasta vilkasta keskustelua ja lopulta päätettiin, että päätöstä ei vedetä 
pois. Pyritään toimimaan niin, että alueen hankala tilanne selviää. 
Toiminnanjohtaja sai tehtäväkseen olla yhteydessä asiassa aktiivisena olleen Anne 
Behmin kanssa. Asian jatkokäsittelyn hoitavat toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja. 
 
 

8. Taloustilanne 31.8.2015 
 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle arvion vuoden 2015 taloustilanteesta 31.8.2015 
tietojen pohjalta. Arvio merkittiin tiedoksi. 

 
 

9. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 
 
Toiminnanjohtaja kertoi, että tehtäessä toiminta-avustushakemusta Opetus- ja  
Kulttuuriministeriöön, oli tullut ilmi että SKL:n on tehtävä yhdenvertaisuus- ja tasa- 
arvosuunnitelma vuoden 2016 loppuun mennessä. Toiminnanjohtaja on aloittanut 
suunnitelman laadinnan ja hän esitteli sen hallitukselle. Päätettiin, että toimisto jatkaa 
suunnitelman tekoa ja se otetaan esille hallituksen seuraavassa kokouksessa. 
 
 

10. Valiokunta-asiat 
 
Hallitus käsitteli ja merkitsi tiedoksi Nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirjan 
1/2015–16. 
 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Järvinen sanoi, että on mukava välillä päättää kokous ajoissa. Hän  
kuitenkin totesi, että seuraava kokous tulee olemaan pitkä kaikkine liittovaltuuston  
asioineen. Niinpä sovittiin, että 3.11.2015 pidettävä kokous aloitetaan jo klo 13.00. 
Järvinen päätti kokouksen klo 17.50.  

 
 

Vakuudeksi:      
 
 
 

 
 
 Harri Järvinen Pekka Korpi 
 Puheenjohtaja Sihteeri 


