
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 9/2018 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 14.8.2018 klo 13.30 
 
Paikka: Ruusulan keilahallin kokoustila, Helsinki 
 
Läsnä: Perttu Jussila  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
  Arto Hyvönen  
 Jani Koivukangas 
 Risto Spora  Timo Mannisen varajäsen 
 Jaana Puhakka 
 Sami Lehtimäki 
 Hannele Impola Riikka Ratian varajäsen 
  Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  
   
Poissa: Jari Kumpulainen, myös varajäsen Sakari Kuparinen 
 Jari Kallio, myös varajäsen Pasi Kaijansinkko 
  
1. Kokouksen avaus 

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

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Listalle lisättiin kaksi myöhemmin tullutta 
käsiteltävää asiaa. 
 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat 
 
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat; 

- 6/2018, kokous pidetty 24.4.2018 (Liite1) 
- 7/2018, etäkokous pidetty 14.-15.5.2018 (Liite2) 

           -   8/2018, etäkokous pidetty 4.-6.6.2018 (Liite3) 
 
5. Toiminnanjohtajan katsaus 



 

 
 - jäsentilanne 
 Jäsenmäärä kaudella 2017-2018 (30.6.2018) oli 10 374 jäsentä, mikä oli 277 vähemmän 

kuin edellisenä kautena 2016-2017 (10 651). 
- markkinointi 

 Some markkinointi jatkuu vuoden loppuun. Maailman Cupin karsinta näytetään Veik-
kausTV:n kautta 25.8. Helsingin urheilutalolta. Keilailu Klubi TV-sarjan toisen tuotanto-
kauden kuvaukset ovat käynnistymässä. 

 - luottokorttien lisätarve 
Toimiston uusille työntekijöille Eeva Niskaselle ja Henri Havuselalle tilataan koeajan 
päättymisen jälkeen luottokortit. 

      - taloustilanne per 31.7.2017 
      Toiminnanjohtaja kävi läpi hallitukselle loppuvuoden arvion.    
      - liiton 020-palvelunumeroiden lakkauttaminen 
      Päätettiin lakkauttaa siirtymäajan puitteissa. Tästä tiedotetaan jäsenistöämme. 
      - yhteistyökumppanuus Coxa 
      SKL ja Coxa Oy ovat solmineet 1+1 mallia olevan kumppanuussopimuksen, joka 
      ulottuu miesten EM-kilpailuihin 2020 saakka. Sopimuksen suuruus on SKL:lle 
      merkittävä. 
       
 
 
  6. Maajoukkueasiat 

 
- matkaraportti naisten EM-kilpailut, Bryssel 2018 (Liite4) 
Päävalmentaja Jarmo Ahokkaan matkaraportti käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi. 
- matkaraportti nuorten MM-kilpailut, Detroit 2018 (Liite5) 
Joukkueenjohtaja Hannelen matkaraportti käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi. 
- matkaraportti näkövammaisten EM-kilpailut, Pardubice 2018 
Valmentaja Jaana Puhakka kertoi suullisesti EM-kilpailuista. Suomi Saavutti kisoista 
kolme EM-mitalia. Mari Koskinen keilasi singlessä pronssille ja All eventissä hopealle. 
Sari Isaksson ja Esa Martikainen keilasivat parikilpailussa pronssille. 

 
7. Kehitysasiat 

  
      - Valtakunnallinen #Kaikki keilaa-päivä 2.9.2018 
      Keilahalleille on lähetetty pyyntö osallistumisesta sekä markkinointimateriaalia. 
      Parisenkymmentä keilahallia on jo ilmoittautunut mukaan. Päivästä on tarkoitus  
      tehdä vuosittain toistuva.  
      - Ensilisenssi, Suomisport 
      Olympiakomitean tarjoaman Suomisport-lisenssialustan kautta lähdetään markkinoi- 
      maan ja myymään Ensilisenssiä. Kokemusten jälkeen harkitaan myös muiden SKL:n    
      lisenssien tarjoamista palvelun kautta. 
      - Jäsenmaksut, erityisryhmät 
      Erityisryhmille liittyminen Ensilisenssin kautta ja kahden kauden jälkeen juniorien  
      jäsenmaksun suuruisella hinnalla. 
      - Muut kehitysasiat 
      Nettisivustojen rakenneuudistus on jo pitkällä. Sivuston rakennetta on uudistettu 
      selkeämmäksi. Keskustelupalsta päätettiin lopettaa uudistuksen yhteydessä syksyn 



 

      syksyn aikana. SKL:lla on omat some-kanavansa keskusteluille. Nykyään keskustelu- 
      palstaa käytetään lähinnä myyntipalstana. 
 

8. Kansainväliset asiat 
 

    Puheenjohtaja Jussila kertoi Euroopan Liiton ylimääräisestä kesäkuun kokouksesta.  
    Kokoontumisen tavoitteena oli tuoda seuraavan 2019 järjestettävään World Bowlingin  
    kongressiin Euroopan maiden yhteisiä näkemyksiä ja ehdotuksia koskien MM-kilpailuja 
    ja puheenjohtajavaaleja. Yhtenäinen kanta muodostui koskien nykyisiä MM-kilpailujen 
    hakumaksuja, jotka ovat tällä hetkellä aikuisten kisoissa 150 000, nuorten 75 000 ja  
    henkilökohtaisen singlen kisoissa 50 000 dollaria. Hakumaksuiksi tullaan Euroopan 
    puolelta ehdottamaan maltillisempia suuruudeltaan 10 000 – 20 000 dollarin haitarissa 
    olevia maksuja kisajärjestäjien puolelta. Nykyiset hakumaksut tekevät mahdottomiksi  
    järjestää MM-kilpailuja Euroopan maissa. MM-kilpailujen rytmitystä tullaan esittämään 
    selkeämmäksi, joka neljäs vuosi olisi naisten MM-kilpailut ja joka neljäs miesten. Joka  
    neljäs vuosi olevat naisten ja miesten yhteiset MM-kilpailut jäisivät esityksessä 
    kokonaan pois, mutta singlen MM-kilpailut säilytettäisiin.  
    Suomen kannalta mielenkiintoisin asia esityslistalla oli 2019 kongressin World  
    Bowlingin puheenjohtajanvaalit. Euroopan Keilailuliiton hallitus oli jo aiemmin keväällä 
    julkistanut kantansa Perttu Jussilan ehdolle asettamisen puolesta. Kokouksessa 
    käydyn keskustelun jälkeen paikalla olijat tukivat Jussilan ehdolle asettamista 
    yksimielisesti.    

 
9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 

 
      - nuoriso- ja koulutusvaliokunnan etäkokouksen pöytäkirja 19.-21.6.2018 (Liite6) 
      Hyväksyttiin.  
      - veteraanivaliokunnan pöytäkirja 9.8.2018 (Liite7) 
      Hyväksyttiin. Veteraanivaliokunnan kokoonpanoa täydennetään yhdellä HBL:n 
      edustajalla. 
      - uudet toimintasäännöt (Liite8) 
      Hyväksyttiin esitettäväksi lokakuun liittokokouksessa. Säännöt viedään välittömästi  
      PRH:lle ennakkotarkastukseen. 
      - uusi pallosääntö (liite9) 
      Hyväksyttiin sääntömuutos Keilapallon teknisiin määräyksiin kohtaan 12. Muutos 
      keilapallon tasapainotusta.  
 

10. Ansiomerkkianomukset 
       
     Hallitus päätti myöntää ansiomerkit anomusten mukaan seuraaville; 
     - Keilaseura Ballmaster (Liite10) 
      SKL:n hopeinen ansiomerkki; 
      Seija Lankinen 
     - Keilaseura Prime BC (Liite11) 
     Pidetään salassa vielä. 
     - Keilaseura Tarmo (Liite12) 
     Pidetään salassa vielä. 
     - Simpeleen Keilaajat ry (Liite13) 
     Pidetään salassa vielä. 
     - Keilaseura TKK (Liite14) 



 

     Pidetään salassa vielä. 
      
 
11. Saapuneet kirjeet 

    
        - Avustusanomus, Kalottiurheilu (Liite15) 
        Hallitus päätti myötää Kalottiurheilulle 1000 euron avustuksen. 
         

12. Muut asiat 
 
- näkövammaisten kilpaileminen yksin kaiteen avulla samalla radalla 
Kilpailu- ja sarjavaliokunta tekee seuraavaan kokoukseen sääntömuutosehdotuksen  
(SKL:n kilpailusäännöt, kohta 9.2) 
 
 

13. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 
    Syksyn tulevat kokoukset; 
    - hallitus 18.9. 
    - talous- ja työvaliokunta 2.10. 
    - hallitus 3.10. 
    - liittokokous 27.10. 
    - hallitus 13.11. 
    - valtuusto 8.12.     
 
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Perttu Jussila Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


