
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 4/2019 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 16.4.2019 klo 13.00 
 
Paikka: Ruusulan keilahallin kokoustila, Helsinki 
 
Läsnä: Perttu Jussila  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
  Jari Kallio  
 Jani Koivukangas 
 Janne Kolhonen 
 Jari Ratia 
  Arto Hyvönen  
 Ossi Kauppi 
 Jaakko Räikkönen 
 Sami Lehtimäki 
  Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  
  
   
Poissa:  
  
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi 
vuoden neljänteen kokoukseen.  
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Listalle lisättiin pari myöhemmin tullutta 
asiaa. 
 

4. Maajoukkueasiat 
 
- miesten EM-joukkueen valinta 10.-21.6.2019 München Saksa 
Valmennuksen johtoryhmän esitys hyväksyttiin (Liite1). 
- naisten MM-joukkueen valinta 22.-30.8.2019 Las Vegas USA 
Valmennuksen johtoryhmän esitys hyväksyttiin (Liite2). 
 



 

- senioreiden MM-joukkueen valinta 2.-10.9.2019 Las Vegas USA 
Valmennuksen johtoryhmän esitys hyväksyttiin (Liite3). 
- matkaraportti junioreiden MM-kilpailut 17.-24.3.2019, Pariisi Ranska 
Luettiin ja merkittiin tiedoksi (Liite4). 

 
 
5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat; 

- 3/2019, kokous pidetty 5.3.2019 (Liite5) 
 
       
  6. Toiminnanjohtajan katsaus 

 
- jäsentilanne 
Jäseniä 1.4.2019 yhteensä 9968.  
- markkinointi 
Sosiaalisessa mediassa pyörii säännöllisesti kampanjoita. Livelähetyksiä on luvassa 
nuorten, miesten, senioreiden ja veteraanien SM-finaaleista kevään aikana. Näiden 
lisäksi lähetykset SM-liigan mitalipeleistä. SKL on jälleen kiertueella ja kolme paikka-
kuntaa on jo käyty. Syksyllä kiertue jatkuu vielä seitsemän paikkakunnan osalta. Huoli 
pienistä seuroista ja niiden elinvoimaisuudesta on noussut esille. Yhtenä kiertueen 
merkittävänä keskustelujen aiheena on ollut seurojen yhdistäminen. Yhdistämisillä on 
mahdollista saada aikaan paljon positiivisia asioita. SKL:n hallitus on yhdistämisten 
kannalla ja suosittelee sitä yleisesti. 

  - SKL:n jäsenrekisterin päivitys, poistot 
  Rekisterissä on tällä hetkellä paljon rekisteröimättömiä keilaajia, jotka eivät pitkään 
  aikaan enää ole olleet rekisteröityinä jäseninä. Päätettiin, että kaikki yli viisi vuotta 
  vanhentuneet rekisteröinnit poistetaan. Tämä on voimassa olevan tietosuoja- 
  asetuksenkin mukainen toimenpide.  
   
 

7. Hallituksen jäsenten vastuualueet 
  
 - kysely jäseneduista keilaajille 
    Kysymykset ovat valmistuneet ja liitto on ottanut käyttöön Webropol-kyselytyökalun.  
    Kysely jäseneduista tehdään syyskuun puolivälin jälkeen. Kyselyprosessista tehdään  
    selkeät suunnitelmat ja tavoitteet. Tätä ennen työkalua testataan pienemällä kyselyllä  
    kevään aikana. 
      

 
8. Liittovaltuuston kokousasiat 
 
    - toimintasuunnitelma 2019-20 
    Toimintasuunnitelma on valmistumassa ja tämän jälkeen pidetään sähköpostikokous. 
    - tilintarkastuskertomus 2018 

Hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle (Liite6). 
 

 



 

9. Kansainväliset asiat 
 

      ETBF:n kongressi järjestetään 9.6.2019 Münchenissä Saksassa. Pohjois- 
      maiden yhteinen Nordic meeting järjestetään kongressia edeltävänä iltana  
      8.6. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat molempiin kokouksiin. 
      World Bowlingin kongressi järjestetään naisten MM-kilpailujen yhteydessä elo- 
      kuun lopulla Las Vegasissa. Puheenjohtaja osallistuu kongressiin.  

 
10. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
    
    - kilpa- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 27.3.2019 
    Hyväksyttiin (Liite7). 
    - veteraanivaliokunnan kokouspöytäkirja 14.3.2019 
    Hyväksyttiin (Liite8) 
    - nuorisokomitean jäsenet 
    Salossa Junnu Tourin yhteydessä haettiin kiinnostuneita nuoria komiteaan ideoimaan 
    ja niiden kautta kehittämään nuorisotoimintaa. Komiteaan nimettiin seuraavat henkilöt; 
    Henri Havusela, SKL:n yhteyshenkilö 
    Anni Haataja 
    Senni Savikurki 
    Otso Kahila 
 

        

11. Ansiomerkkihakemukset 
 
Ei hakemuksia. 
 

  12. Saapuneet kirjeet 
 
      - elinsiirron MM-kilpailut, Newcastle Englanti 
      Päätettiin tarjota MM-kilpailuihin lähteville 10-12 keilaajalle SKL:n vaateyhteistyö- 
      kumppanilta paitoja liiton sopimushinnoin.  
      - palkitsemisen sääntömuutosehdotus 
      Keskusteltiin ehdotuksesta ja päätettiin, että sääntömuutokseen ei ryhdytä, sillä kilpailu- 
      ja sarjavaliokunta oli jo tehnyt asiasta päätöksen kokouksessaan.  
      - kunniajäsenyysanomus 
      HBL:ltä saapunut anomus ei saanut hallituksen kannatusta. 
 
  13. Muut asiat 
 
      - koulutuspuolen tehostamistoimet 
      Toiminnanjohtaja esitteli tämänhetkisen tilanteen ja kehittämistarpeet. Päätettiin, että  
      koulutuskoordinaattorin toimenkuvaan varattua nykyistä budjettia nostetaan vaiheittain  
      kokonaisbudjetin sallimissa raameissa tulevina vuosina. Näin ostopalveluna tapahtu- 
      vaa resurssia saadaan hyödynnettyä entistä enemmän koulutuspuolella. 
 
  14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

   Tulevat kokoukset; 



 

       
    - valtuusto 11.5.2019   
 
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Perttu Jussila Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


