
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 9/2017 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 7.11.2017 klo 13.30 
 
Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki 
 
Läsnä: Perttu Jussila  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
  Juha Immonen Arto Hyvösen varajäsen  
 Jani Koivukangas 
  Timo Manninen 
 Jaana Puhakka 
 Riikka Ratia 

 Sami Lehtimäki 
Aki Aarikka  Valtuuston puheenjohtaja 
 Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  

   
Poissa: Jari Kallio, myös varajäsen Pasi Kaijansinkko 
 Jari Kumpulainen, myös varajäsen Sakari Kuparinen 
  
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi 
kauden yhdeksänteen kokoukseen. Hän totesi tämän olevan vuoden viimeinen kokoon-
tuminen, ainakin ”fyysisesti”. Kokouksen aluksi Jussila jakoi hallituksen mestaruuskilpai-
lun palkintolautasen kilpailussa ylivoimaiseen voittoon keilanneelle Raimo Palokoskelle. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Listaa täydennettiin hieman viimehetkillä 
tulleiden asioiden osalta. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat 
 
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat; 
- 8/2017, kokous pidetty 3.10.2017 (Liite 1) 

 
5. Toiminnanjohtajan katsaus 



 

 
 - jäsenmäärä ja ensilisenssi 
 Jäsenmäärä 3.11.2017 on 9 856 jäsentä, joista ensilisenssipelaajiksi on rekisteröitynyt 

324 keilaaja. Hallituksen edellisessä 3.10 pidetyssä kokouksessa annettiin virheellinen 
jäsenmäärä, kokonaisjäsenmääräksi oli laskettu 10 036, vaikka sen piti olla 9 749. 
- taloustilanne per 31.10.2017 
Käytiin läpi loppuvuoden arvio. 

      - Sponsor Navigator-markkinointitietokanta 
      SKL oli tilannut markkinoinnin tueksi raportin keilailun valtakunnallisesta 
      medianäkyvyydestä ja kiinnostuksesta keilailua kohtaan. Käytiin läpi. 

  
 
  6. Talousarvioesitys 2018 päivitykset 

 
Toiminnanjohtaja esitti edellisen kokouksen hyväksyttyyn talousarvioon muutoksia. 
OKM:ltä tullaan hakemaan liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustusta 27 000 euroa ny-
kyistä saatua (258 000 euroa) tukea enemmän. Haettava lisätukimäärä oli lisätty vuoden 
2018 talousarvioon. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti esitettäväksi valtuustolle (Liite 2). 

 
7. Liittovaltuuston asiat 

 
- toimintakertomus 
 Hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle (Liite 3). Kertomuksesta nousi pari asiaa keskus-
teluun. Firmakeilaajien saamiseksi SKL:n jäseniksi on tehtävä ponnisteluja. Järvilä on 
yhteydessä firmakeilailuliittoon. Toinen keskustelua herättävä asia liittyi jäsenmäärän vä-
henemisen syihin. Päätettiin nostaa hallituksen tammikuun kokouksen esityslistalle ensi-
lisenssin seuraavat vaiheet, jotta ensilisenssikeilaajat saataisiin pysyvästi lajin pariin. 
Esityslistalle otetaan myös organisaation uudistusideat. 
- jäsenmaksut 
Edellisessä (3.10) kokouksessa päätettiin esittää seuroille jäsenmaksukorotusta 20 eu-
rolla. Seuran jäsenmaksut nousisivat 70 eurosta 90 euroon. 
- budjetti 
Kts. kohta 6. 
- korvaukset ja palkkiot 
Hallinnon palkkioihin ja korvauksiin ei esitetä muutoksia (Liite 4). 

 
8. Hallituksen jäsenten vastuualueet 

 
Hallituksen jäsenten vastuualueiden kuulemiset päätettiin siirtää tammikuun kokouk-
seen. Tästä oli syntynyt väärinkäsitystä edellisessä kokouksessa ja varapuheenjoh-
taja Palokoski halusi kertoa kuulumiset maajoukkuetoiminnasta. Palokoski kertoi hy-
vin perusteellisesti tilanteen. Hän oli haastatellut maajoukkuevalmentajia toiminnasta 
ja tulevista arvokilpailuista. Maajoukkuetoiminnalla menee hyvin. Tällä hetkellä val-
mistaudutaan kuumeisesti tuleviin MM-kilpailuihin. Palokoski kävi vielä läpi tulevan 
vuoden maajoukkuevalmennuksen kokoonpanon tehtävineen. Maajoukkueryhmissä-
kin vallitsee ns. hyvä meininki. 

 
 

9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
 



 

   - nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 5.10.2017  
    Hyväksyttiin pienin korjauksin (Liite 5). 
     - SM-kilpailujen selvitykset vuodelle 2018, kilpailu- ja sarjavaliokunnan pöytäkirja 
    (Liite 6) 
    Tampereen miesten SM-kilpailujen osalta vielä puutteellinen, pyydetään tarkennusta. 
    Juniorien- ja nuorten SM-kilpailujen selvityksestä ollaan yhteydessä Kuortaneelle. 
     - kilpailusääntöihin muutosesitys kohtaan 19.5  
     Sääntöpykälän kohtaa 19.5 tehtiin muutos.  
     19.5 Sellaisissa tapauksissa, joissa voidaan pitävästi osoittaa, että keilaajan keilailu-  
    taito edellyttää ylempää tai alempaa keskiarvoa kuin mikä hänellä on, on jäsenliiton  
    hallituksella tai kilpailu- ja sarjavaliokunnalla velvollisuus tarkistaa ao. keilaajan kes- 
    kiarvo missä kauden vaiheessa tahansa. 
     - päivitetyt kilpailusäännöt, Arto Hyvönen 
     Päivitetyt kilpailusäännöt järjestyksineen ovat lausuntokierroksella kilpailu- ja 
     sarjavaliokunnalla.           

 
10. Markkinointi 

 
Lifestyle-ohjelma Keilailuklubin kuvaukset ovat yhtä kuvauskertaa vaille valmiit. La-
jimme on saanut kuvauspaikkakunnilla runsaasti medianäkyvyyttä jo nyt.   
Keilaratamattojen avulla tapahtuvia lajiesittelyitä on ollut vilkkaasti eri puolilla Suo-
mea. 
 

11. Keilailugaala 2018 
 
Gaala järjestetään Tampereella 28.4 liigafinaalien jälkeen. Toimisto alkaa hoitamaan 
järjestelyitä. 
 
 

12. Maajoukkueasiat 
 

- vuoden 2018 arvokilpailujen kokoonpanot 
Käytiin läpi valmennuksen johtoryhmän esitys. Hyväksyttiin pienin korjauksin (Liite 7). 
 
- kisaraportti nuorten PM-kilpailut, Tali Helsinki 
Käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi (Liite 8). 
 

13. Kansainväliset asiat 
 

- ETBF:n avoinna olevat kisahaut 
Käytiin läpi. Ei tarvetta hakea käynnissä olevia kisoja. 
- ETBF:n kongressin kuulumiset 
Puheenjohtaja Jussila kertoi kuulumiset ECC:n yhteydessä Wienissä pidetystä kong-
ressista. Jussila esitti huolensa maailman liiton tilanteesta. Kokouksen kuulumiset oli 
uutisoitu jo aiemmin liiton verkkosivuilla ja Keilaajalehdessä. 
(Aki Aarikka poistui kokouksesta klo 17.23) 
 

14. Ansiomerkkianomukset 
 



 

- Kiffen 
SKL:n Kultainen ansiomerkki nro. 421 myönnettiin Ronald Engblomille. 
SKL:n Hopeiset ansiomerkit myönnettiin Kalle Parkkarille ja Jussi-Pekka Parkkarille. 
SKL:n viiri nro. 154 myönnettiin keilaseura Kiffenille. 
- Joensuun Keilailuliitto 
SKL:n kultaiset ansiomerkit nro. 422 myönnettiin Jouko Salmelalle, nro. 423 Jorma 
Summaselle, nro. 424 Tapani Nuutiselle ja 425 Jukka Hirvoselle. 
SKL:n hopeiset ansiomerkit myönnettiin Tomi Väänäselle, Risto Särmälle ja Kari Alvi-
lalle. 

 
15. Saapuneet kirjeet 

    
      Ei saapuneita kirjeitä. 
 

16. Muut asiat 
 
- sponsorointipooliesitys 
Hyväksyttiin toimiston ja Risto Sporan tekemä esitys, jossa kaikki kerätyt sponsorointi-
rahat jaetaan suoraan arvokilpailujen mitalipelaajien kesken urheilijarahaston kautta 
(Liite 9). 
- lehtityöryhmän esitys Keilaajalehden ilmestymispäivistä kevät 2018 
Esitys hyväksyttiin (Liite 10). 
- naisten liittomyllyn järjestelyt 
Timo Manninen kertoi hallitukselle Tampereella 4.11 järjestetyn naisten liittomyllyn jär-
jestelyistä, jotka eivät sujuneet odotetulla tavalla. Tampereen liiton puheenjohtaja sel-
vitti syitä tapahtumille. Ensi vuonna järjestelyissä on parannettavaa. 
(Sami Lehtimäki poistui klo 17.42) 
 
 
 

17. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55. Seuraava kokous pidetään 11.1.2018 klo 
13.30 Talin keilahallissa.  
 
 
Vakuudeksi: 

 
 
 
 

 
 
           Perttu Jussila Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


