
 
 
 
 
 

 
 
Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 1/2013 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 22.1.2013 klo 14.30 
 
Paikka: Hotelli Scandic Continental, Helsinki 
 
Läsnä: Harri Järvinen  puheenjohtaja  
 Lasse Lintilä varapuheenjohtaja 
 Tuija Hiltunen  
 Maarit Kotola 
 Jorma Laatikainen 
 Kari Leino 
 Timo Manninen 
 Paavo Pakonen  
 Raimo Palokoski 
 Heidi Pyykkinen 
 Erkki Jääskeläinen valtuuston puheenjohtaja § 1-§ 7 
 Jussi Turtiainen nuorisomaajoukkueen valmentaja § 1-§ 4 
 Pekka Korpi  toiminnanjohtaja/sihteeri 
 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti osanottajat tervetulleiksi hallituskauden ensimmäi-
seen kokoukseen. Erityisesti hän toivotti uudet jäsenet tervetulleiksi meidän porukkaan. 
Myös nuorisomaajoukkueen valmentaja Jussi Turtiainen sai tervetulotoivotuksen.  
Järvinen totesi, että meillä on jälleen hyvä kokoonpano viedä Suomen Keilailuliiton  
asioita eteenpäin. Keilailun perusasiat Suomessa ovat kunnossa, hallimäärä on riittävä, 
vaikka jäsenmäärä onkin ollut laskussa viimeiset neljä vuotta. Liiton talous on kunnossa, 
vaikka urheilun muutoksen myötä uhkakuvia onkin olemassa. 
Näillä sanoilla Järvinen avasi kokouksen. 
 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ennakkoon lähetetty esityslista.   



4. Nuorisomaajoukkueen asiat 
 
Nuorisomaajoukkueen valmentaja Jussi Turtiainen esitteli kokoukselle ehdotuksensa 
joukkueeksi Juniorien EM-kilpailuihin Wieniin Pääsiäisenä. Turtiainen sanoi, että pitkän 
harkinnan jälkeen hän on päättänyt esittää, että tyttöjen joukkuetta ei lähetetä lainkaan, 
sillä tällä hetkellä juniorityttöjen taso ei sitä salli. 
Poikien joukkueeksi hän esitti: 
Saku Konttila, Grunge BC, Vantaa 
Tatu Lehtonen, Tornados, Helsinki 
Juuso Rikkola, Cosmic, Järvenpää 
Lauri Sipilä, Juvel-Team, Hämeenlinna  
Varalla 
1. Niko Kurppa, SC, Turku 
2. Santtu Tahvanainen, Tuubi, Ylöjärvi 

 
Hallitus keskusteli pitkään esityksestä ja kuunteli Turtiaisen perusteluita. Keskustelun 
jälkeen esitys joukkueeksi hyväksyttiin. 
 
Turtiainen kertoi myös juniorimaajoukkueen toiminnasta laajemminkin. Tyttöjen tasoa py-
ritään kohottamaan lisätuella mm. välineisiin. Myös poikien puolella tehdään lisäsatsauk-
sia EM-kisamatkasta säästyneiden varojen avulla. Keskustelu juniorivalmennuksesta oli 
kaikkiaan vilkas. 
 
Jussi Turtiainen poistui kokouksesta tämän kohdan jälkeen. 
 
 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, 11/2012, kokous pidetty 22.11.2012.  
 
 

6. Raportti Liittovaltuuston kokouksesta 
 
Puheenjohtaja Järvinen kertoi hallitukselle joulukuussa pidetystä Liittovaltuuston  
kokouksesta.  
 
 

7. Toiminnanjohtajan katsaus 
 

Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle ajankohtaisista asioista: 
- Jäsenmäärä 20.1.2013 oli 11949, mikä oli 316 vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

Toiminnanjohtaja jakoi jäsenille vertailun, josta kävi ilmi jäsenmäärän muutos eri  
ikäryhmissä. Kokous keskusteli asiasta vilkkaasti ja lopulta päätettiin ottaa jäsenasia 
pääaiheeksi hallituksen ja valtuuston yhteiskokouksessa toukokuussa.  

- Koulutus- ja valmennuspäällikön asiat 
- Luokkien välinen kilpailu ja yhteistoiminta Koululiikuntaliiton kanssa ei ole onnistunut 
toiveiden mukaisesti. Osanottajamäärä on jäänyt odotuksia pienemmäksi kuten myös 
opettajien osanotto ohjaajakoulutukseen. Tietojen mukaan KLL:n tiedottaminen ei ole 
tavoittanut kouluja tarpeeksi tehokkaasti. Toimintaa tehostetaan ensi kaudelle.  



- Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö on aloittanut käytännön toimintansa. Keilailu 
on asetettu tarkkuuslajien ryhmään yhdessä ammunnan, jousiammunnan, curlingin ja 
golfin kanssa. Lajiryhmävastaavaksi on nimetty Kimmo Yli-Jaskari. Huippu-
urheiluyksikön kautta maajoukkueille tulee apua mm. psyykkiseen valmennukseen, 
fysioterapiaan ja lääkärin apuun. Toiminnan laatu selviää kevään aikana. 
- Yhteistyösopimus Kuortaneen Urheiluopiston kanssa on päättynyt vuodenvaihtees-
sa, mutta uusi sopimus on lähes valmis. Siitä tiedotetaan hallitukselle seuraavassa 
kokouksessa.  

- Keilailugaalan järjestely etenee. Sami Järvilä ja Juuso Kallio valmistelevat yksityiskoh-
tia. Gaalasta tiedotetaan jokaisessa Keilaaja-lehdessä. 

- SKL:n 75-vuotisjuhla. Hallitus nimesi järjestelytoimikunnan: Harri järvinen (pj.), Tuija 
Hiltunen, Lasse Lintilä ja Pekka Korpi (sihteeri). Historiikin sisältö saadaan valmiiksi 
kevään aikana. 

- Pekka Korpi kertoi kokoukselle kansainvälisen keilailuliiton WTBA:n hallituksen koko-
uksesta, joka pidettiin Helsingissä 9.-11.1.2013. Ensi elokuun kongressille esitetään 
pieniä sääntömuutoksia, mm. tasapelien ratkaisuun. Keskustelun alla oli myös MM-
kilpailujen nelivuotiskierto ja vuosien 2014 ja 2015 MM-kilpailujen järjestelyt. 

- Luettiin ja merkittiin tiedoksi joukkueenjohtaja Seija Lankisen matkaraportti World Cu-
pista Puolasta. (Liite 1) 
 

 Erkki Jääskeläinen poistui kokouksesta tämän kohdan jälkeen. 
 
 
8. Vuoden 2012 alustava taloustilanne 

 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle vuoden 2012 alustavat talousluvut. Tilinpäätös 
näyttää jäävän hieman plussan puolelle. 
Hallitus keskusteli talousasioista yleisemminkin. 
Tilinpäätöksen valmistelee talousvaliokunta ja se esitetään hallitukselle seuraavassa ko-
kouksessa.  
 

 
9. Talous- ja työvaliokuntien valinta 
 

Hallitus nimesi talousvaliokuntaan vuodelle 2013 Harri Järvisen (pj.), Pentti Elon ja Pek-
ka Korven (sihteeri). 
Työvaliokuntaan alkaneelle vuodelle nimettiin Harri Järvinen (pj.), Erkki Jääskeläinen, 
Timo Manninen ja Pekka Korpi (sihteeri). 
  
 

10. Valiokunta-asiat 
 

Merkittiin tiedoksi seuraavat pöytäkirjat: 
- Veteraanivaliokunta 2/2012-13 (Liite 2) 
- Tekninen valiokunta 2/2012-13 (Liite 3) 

- Hallitus keskusteli SM-liigojen ja Rankingin rataolosuhteiden valinnasta ja  
julkaisemisesta. 

 
 
 



11. Ansiomerkkianomukset 
 
Hallitus päätti myöntää anomuksesta seuraavat ansiomerkit: 
Kultainen ansiomerkki n:o 366: Raimo Rautanen, HK, Helsinki 
Kultainen ansiomerkki n:o 367: Urmas Haavisto, Jassit, Hyvinkää 
 
Hopeinen ansiomerkki: Mauno Ronkainen, UK-88, Hyvinkää 
 Jarmo Tamminen, UK-88, Hyvinkää 
 Jyrki Nousiainen, Pinjets, Hyvinkää 
 Kaj Kerbs, Kehrä, Helsinki 
 Eero Keränen, OPS, Oulu 
 Irma Hartikka, OPS, Oulu 
 
 

12. Saapuneet kirjeet 
 

Hallitukselle ei ollut saapunut kirjeitä. 
 
 

13. Muut asiat 
 
Raimo Palokoski kiitti hallitusta avustuksesta epäviralliseen seniorien maaotteluun Ruot-
sia vastaan. Kulut olivat 450 euroa. Ruotsi voitti ottelun selvästi. 
 

 
14. Kevään kokoukset 
 

Päätettiin pitää keväällä seuraavat kokoukset:  
Hallitus 12.3. ja 23.4., hallituksen ja valtuuston yhteiskokous 17.5. ja valtuusto seuraa-
vana päivänä 18.5. Liittokokous kutsutaan koolle 20.4.2013. 

 
 
15. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 18.53. 
Päätöspuheenvuorossaan hän totesi, että porukka ei ole ainakaan heikentynyt. Mielipi-
teitä ja puheenvuoroja esitettiin runsaasti. 

  
 
 

Vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
 

Harri Järvinen   Pekka Korpi 
 Puheenjohtaja   Sihteeri 


