
 

 
 
 
 
 

 
Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 4/2015 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 15.4.2015 klo 14.30 
 
Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki 
 
Läsnä: Harri Järvinen  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
 Sami Heinilä  
 Tuija Hiltunen § 1 - § 10 
 Ville Holmström 
 Maarit Kotola 
 Jorma Laatikainen  
 Paavo Pakonen 
 Timo Manninen 
 Jaakko Räikkönen 
 Erkki Jääskeläinen liittovaltuuston puheenjohtaja § 1 - § 6 
 Pekka Korpi  toiminnanjohtaja/sihteeri 
 
 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Hän sa-
noi, että kevättä 2015 mennään SM-kisojen pyöriessä. Hän onnitteli varapuheen-
johtaja Raimo Palokoskea jälleen SM-kullasta, mikä on harvinaista hallituksessa. 
Kokouksen esityslista on pitkä, mutta isot asiat saattavat olla suhteellisen help-
poja kun taas pienet asiat saattavat olla vaikeita. 
Järvinen avasi kokouksen. 
 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
Puheenjohtaja sanoi kertovansa kansainvälisten asioiden kohdassa arvokisa-
suunnitelmista. 
 
 



 

 
4. Edellisen kokousten pöytäkirjat 

 
Käsiteltiin edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2015, kokous pidetty 3.3.2015.  
(Liite 1) 
 
 

5. Toiminnanjohtajan katsaus 
 

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista: 
- Hallitus päätti lopettaa arpajaisia varten avatun pankkitilin Nordeassa.  
 Toiminnanjohtaja hoitaa asian. 
 
- Jäsenmäärä 14.4.2015 oli 11368 (445 vähemmän kuin 14.4.2014) 

Sovittiin, että hallitukselle lähetetään pöytäkirjan yhteydessä täydellinen erittely 
jäsenistä. 
 

- Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle Internet-sivuston uudistuksen tilanteesta. 
Ulkoasu on pääsääntöisesti päätetty. Materiaalia siirretään jo uudelle sivustolle. 
 

- Helatorstaina 13.–14.5.2015 järjestetään keilahallien yhteistoimintakokous,  
 ratatarkastajien koulutustilaisuus sekä Keilailugaala.  

Keilahallikokoukseen on ilmoittautunut 23 henkilöä ja Gaalaan 51 henkilöä. 
 

-  Seniorien MM-kilpailuihin ovat Riihimäen SM-kilpailujen perusteellä lähdössä 
seuraavat keilaajat: 
Jaana Anttas, Nasevat, Raisio  Jari Aaltonen, ParKe, Imatra 
Riitta Björkengren, TuUL, Turku Arto Lehtovirta, SalKei, Salo 
Tuula Tamminen, aCat, Hyvinkää  Kari Murtomäki, Alfa BC, Raisio 
Maila Virtanen, PoTa, Pori   Mika Oksanen, AS, Kouvola 

 
- Käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi joukkueenjohtaja Seija Lankisen matkaraportti 

juniorien EM-kilpailuista Leipzigissä. 
 
 
6. Ylimääräinen liittokokous 

 
Puheenjohtaja pohjusti hallitukselle tullutta kirjettä, jossa 22 jäsenliittoa oli toimitta-
nut SKL:n toimistoon kirjallisen vaatimuksen ylimääräisen liittokokouksen koolle 
kutsumiseksi. Vaatimuksessa sanottiin kokouksen tarkoituksena olevan liittoval-
tuustosta luopuminen ja sen toimivallan siirtäminen liittokokoukselle.  
Hallitus keskusteli vilkkaasi tilanteesta, koska tämä on tilanne, jota kukaan ei ollut 
kokenut aikaisemmin. Siksi haluttiin toimia tarkalleen sääntöjen ja yhdistyslain  
mukaisesti.   
Hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen liittokokouksen syyskuulle 2015, tarkan 
päivämäärän sopivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. 
Todettiin, että ylimääräisen kokouksen vaatijoiden on toimitettava esityksensä  
uusiksi toimintasäännöiksi SKL:n toimistoon viimeistään 1.8.2015, jotta ne saadaan 
lähetettyä kokouskutsun mukana sääntöjen mukaisesti vähintään kuukautta ennen 
kokousta.  
 



 

Toiminnanjohtaja valmistelee kokousta. Hän mm. etsii kokoukselle ulkopuolista  
puheenjohtajaa, jotta kokouksen sujuvuus ja laillisuus saadaan varmistettua.  
 
Tämän pykälän jälkeen Erkki Jääskeläinen poistui kokouksesta. 
 
 

7. Liittovaltuuston asiat 
 
Hallitus käsitteli liittovaltuuston kokoukselle esitettävät asiat. Kokous kutsutaan 
koolle Imatran Valtionhotelliin lauantaina 9.5.2015 klo 12.00 alkaen. 
 
Vuoden 2014 tilinpäätös oli hyväksytty ja allekirjoitettu edellisessä kokouksessa. 
Se päätettiin esittää liittovaltuustolle. 
 
Hallitus tutustui toimiston laatimaan kauden 2015–16 toimintasuunnitelmaan ja 
hyväksyi sen esitettäväksi liittovaltuustolle. 
 
Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja Raimo Palokoski esitteli hallitukselle kauden 
2015–16 kilpailusääntöjä. Kokous teki niihin yhden pienen muutoksen, jonka 
jälkeen ne hyväskyttiin esitettäväksi liittovaltuustolle. 
Esitys harrastajalisenssiksi käsiteltiin uudelleen, koska Lahti Bowling oli esittänyt 
siihen muutoksia. Hallitus päätti pitää esityksen ennallaan ja esittää sen  
liittovaltuustolle. Tarvittaessa siihen tehdään muutoksia ensimmäisen vuoden 
jälkeen.  
 
Palokoski esitteli myös kilpailuvaliokunnan ehdotuksen uusiksi SM-kilpailusään-
nöiksi, jotka tulevat voimaan kevään 2017 kilpailuihin. Suurin muutos oli se, 
että miesten SM-kilpailujen finaaliin pääsee rankingin kolmen osakilpailun  
yhteispisteiden kahdeksan parasta. Hallitus hyväksyi SM-säännöt esitettäväksi 
liittovaltuustolle.  
 
Kokous käsitteli seuraavaksi yleisten, seniorien ja veteraanien valtakunnansar-
jojen sääntöesitykset kaudelle 2015–16. Sääntöjen laatimisen tueksi sarja- ja 
veteraanivaliokunta olivat tehneet kyselyt ylimpien sarjatasojen joukkueille,  
joiden vastauksiin säännöt pohjautuivat. Hallitus hyväksyi säännöt esitettäviksi 
liittovaltuustolle. 
 
Hallitus hyväksyi valtuustolle esitettäviksi myös Farmisäännöt, edustustodistuksen 
ja keilapallon tekniset määräykset. Viimeksi mainitut esitetään tulemaan voimaan 
1.9.2015, jotta jäsenistölle tulee riittävä siirtymäaika.  
 
Imatran Keilailuliitto oli lähettänyt liittovaltuustolle kirjeen, jossa se pyysi SKL:oa 
linjaamaan toimintaa niin, että jäsenliittojen toimintaedellytykset omilla toiminta-
alueilla säilyvät vahvoina. Kyseessä on jäsenliittojen ja samassa kunnassa  
sijaitsevien keilahallien yhteistyö. 
Hallitus keskusteli kirjeestä ja on sitä mieltä, että SKL haluaa puolustaa jäsenistönsä 
toimintaedellytyksiä, mutta ei puuttua yrittäjien toimintavapauteen. Hallitus kannustaa 
kaikkia yhteistyöhön tämän tyyppisissä tilanteissa. Välimiesmenettelyn luomista ei  
pidetä tarpeellisena.  
 
 



 

  
8. SM-kilpailut 2017 

 
Kilpailuvaliokunta oli käsitellyt saapuneet anomukset SM-kilpailujen järjestä-
miseksi keväällä 2017. Valiokunnan esityksestä hallitus päätti myöntää kilpailut 
järjestettäviksi seuraavasti: 
Miesten SM-kilpailut – Joensuu Keilailuliitto Joensuun keilahallissa 
Naisten SM-kilpailut – Helsingin Bowlingliitto Tapiolan keilahallissa 
Nuorten ja juniorien SM-kilpailut – Turun Keilailuliitto Kupittaan keilahallissa 
Seniorien SM-kilpailut – Hämeenlinnan Keilailuliitto Hämeenlinnan keilahallissa 
Veteraanien SM-kilpailut – Lappeenrannan Keilailuliitto Lappeenrannan keilahallissa. 
 
 

9. Kansainväliset asiat 
 
Puheenjohtaja kertoi hallitukselle Pohjoismaisten Keilailuliittojen yhteistyökokouk-
sen Nordic Meetingin asioista. Kokous pidetään Aalborgissa Tanskassa miesten 
EM-kilpailujen yhteydessä. Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat mm. säännöt, 
jotka koskevat osallistumista toisen (Pohjois-)maan sarjoihin, Pohjoismainen liiga 
tai turnaus ja Pohjoismaiden edustus Euroopan Keilailuliitossa ETBF:ssa. Hallitus 
totesi, että sarjasääntöjä on hyvä tutkia, mutta uusien kilpailujen luominen Pohjois-
maihin ei nykyisellään ole tarpeellista. Pohjoismaiden edustus ETBF:ssa on 
vahva, kun siellä ovat Tanskan Kim Thorsgaard Jensen ja Islannin Valgeir  
Gudbjartsson.  
 
Miesten EM-kisojen yhteydessä pidetään myös ETBF:n kongressi, jossa Suomea 
edustavat Harri Järvinen ja Pekka Korpi. Kongressin tärkein asia on henkilövalinnat. 
Ehdolla jatkamaan hallitukseen on Jensenin ohella Venäjän Sergei Lisitsin ja Bulga-
rian Roni Ashkenazi. Suomella ei ole esityksiä kokoukselle. 
 
Puheenjohtaja Järvinen kertoi, että Oy Bowling Ab:n toimitusjohtaja Kai Virtanen 
oli ottanut yhteyttä tarkoituksenaan hakea Taliin järjestettäväksi juniorien EM-kil-
pailut vuonna 2017. Järvinen ja toiminnanjohtaja Korpi keskustelevat asiasta  
Virtasen ja Helsingin Bowlingliiton kanssa. 
 
 

10. Valiokunta-asiat 
 
Hallitus nimesi tulevalle kilpailukaudelle 2015–16 seuraavat valiokuntien  
puheenjohtajat: 
– Kilpailuvaliokunta - Raimo Palokoski 
– Nuoriso- ja koulutusvaliokunta - Kai Hildén 
– Tekninen valiokunta - Jorma Laatikainen 
– Sarjavaliokunta - Jorma Lappeteläinen 
– Veteraanivaliokunta - Pekka Vuorio 
Valiokuntien puheenjohtajat tekevät esityksen valiokuntiensa jäseniksi hallituksen 
syksyn ensimmäiseen kokoukseen. 
 
 
 
 



 

Kokous käsitteli saapuneet valiokuntien pöytäkirjat.  
Veteraanivaliokunta 3/2014–15. Hallitus ei hyväksynyt valiokunnan esitystä, jonka 
mukaan veteraanien SM-kilpailuissa joukkueiden ei tarvitse heittää samanaikaisesti.  
(Liite 2) 
Kilpailuvaliokunnan pöytäkirja 2/2015. Valiokunta oli tehnyt esityksen Ranking-
kiertueeksi kaudelle 2015–16. Hallitus käsitteli esitystä ja hyväksyi se sillä  
muutoksella, että esitetyn 90 keilaajan sijaan kilpailuun voidaan ottaa enemmän-
kin kilpailijoita. Hallitus hyväksyi valiokunnan ehdotuksen SKL:n osuuden SM- 
kilpailumaksuista nostettavaksi yhdestä eurosta viiteen euroon. Päätöksen myötä 
kaikkien hyväksyttyjen SM-kilpailujenkilpailumaksu nousee neljällä eurolla.  
(Liite 3) 
Merkittiin tiedoksi nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 2/2014–15. (Liite 4) 
Merkittiin tiedoksi teknisen valiokunnan etäkokouksen pöytäkirja 2/2015. (Liite 5) 
Puheenjohtaja Järvinen kertoi kokoukselle, että Lounais-Suomen jäsenliitot eivät 
olleet suostuvaisia pilotoimaan liittokokouksen haluamaa alueyhteistyötä. Jorma 
Laatikainen oli kartoittanut asiaa Savo-Karjalassa ja kertoi, että sielläkään eivät 
jäsenliitot olleet suostuvaisia asialle. Järvinen totesi, että hallitus raportoi asiasta 
saamansa velvoitteen mukaisesti seuraavalle sääntömääräiselle liittokokoukselle 
vuonna 2016.  
 
Tuija Hiltunen poistui kokouksesta. 
 
 

11. Ansiomerkkianomukset 
 
Anomuksesta myönnettiin seuraavat ansiomerkit: 
Kultainen ansiomerkki n:o 396 Clas-Ole Österåker, BC Prickarna, Vaasa 
Kultainen ansiomerkki n:o 397 Pentti Koivusalo, Hermannin Harmaat, Salo 
Kultainen ansiomerkki n:o 398 Kauko Neuvonen, Salon Keilaajat, Salo 
Kultainen ansiomerkki n:o 399 Pekka Nurmi, Keila-Salamat, Salo 
Kultainen ansiomerkki n:o 400 Kari Viman, Hermannin Harmaat, Salo 
Kultainen ansiomerkki n:o 401 Kalevi Tuominen, Cocktail, Salo 
Kultainen ansiomerkki n:o 402 Timo Uusimaa, Taxi-80, Vantaa 
Hopeinen ansiomerkki Ralf Sjöberg, BC Prickarna, Vaasa 
   Carl-Erik Holm, BC Prickarna, Vaasa 
   Per-Ole Berg, BC Prickarna, Vaasa 
   Kerstin Storm, BC Prickarna, Vaasa 
   Pasi Ahonen, Cocktail, Salo 
   Torsti Halonen, Keila-Salamat, Salo 
   Arvi Kyrövaara, Keila-Salamat, Salo 
   Kari Melava, Hermannin Harmaat, Salo 
   Jukka Niemelä, Cocktail, Salo 
   Hannele Nikander, Salottaret, Salo 
   Seppo Rantanen, Salon Keilaajat, Salo 
   Eija Tuominen, Cocktail, Salo 
   Harri Tuominen, Hermannin Harmaat, Salo 
   Jari Jaatinen, Salon Keilaajat, Salo 

  
Teknisen valiokunnan esityksestä myönnettiin kultaiset ansiomerkit seuraavasti: 
Kultainen ansiomerkki n:o 403 Eero Elsilä, Patteri, Hanko 
Kultainen ansiomerkki n:o 404 Arto Simojoki, TuUL, Turku 



 

12. Saapuneita kirjeitä 
 

Keilaseura SeitenViis oli lähettänyt hallitukselle kirjeen, jossa se sarjavaliokunnan 
langettamaa 250 euron sakkoa nousukarsinnasta kieltäytymisestä vähennettäväksi. 
Hallitus päätti vähentää sakon 150 euroon, mutta SeitenViidelle ei makseta lohko-
voittajan palkintoa. Kirje lähetetään sarjavaliokunnalle, jotta se voi vastata kirjeessä 
esitettyihin kysymyksiin. 
 
 

13. Muut asiat 
 

Hallituksen seuraava kokous järjestetään todennäköisesti ennen ylimääräistä 
liittokokousta elokuussa. Kutsu laitetaan etukäteen.  
 
 

14. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 21.25 todeten, että kilpailuvalio-
kunnan kuuden tunnin kokouksen ennätys tuli ylitettyä tunnilla. Hän kiitti jäseniä 
aktiivisuudesta. 

 
 
 
 

Vakuudeksi: 
      
 
 
 

 
 
 Harri Järvinen Pekka Korpi 
 Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 
 
 
 


