
 

 
 
 
 
 

 
Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 3/2015 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 3.3.2015 klo 14.30 
 
Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki 
 
Läsnä: Harri Järvinen  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
 Sami Heinilä § 1 - § 11 
 Tuija Hiltunen  
 Ville Holmström 
 Jorma Laatikainen  
 Paavo Pakonen 
  Kaarina Svanström Timo Mannisen varajäsen § 1 - § 8 
 Juha Viberg  Maarit Kotolan varajäsen 
 Erkki Jääskeläinen liittovaltuuston puheenjohtaja § 1 - § 8 
 Sami Konsteri maajoukkuevalmentaja 
 Pekka Korpi  toiminnanjohtaja/sihteeri 
 
Poissa:  Jaakko Räikkönen  
 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen, jossa hä-
nen mielestään on käsiteltävänä muutama kauaskantoinen asia, harrastajali-
senssi ja alueyhteistyö. Eikä unohtaa pidä vuoden 2014 tilinpäätöstä. 
Näin puhuen Järvinen avasi kokouksen. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi maajoukkuevalmentaja Sami Konsterin, jo-
ka pääsee ääneen seuraavassa pykälässä. 
 
 
 
 



 

4. Maajoukkueasiat 
 
Maajoukkuevalmentaja Sami Konsteri esitteli hallitukselle valmentajien valinnan 
miesten joukkueeksi Aalborgin EM-kilpailuihin 3.-14.6.2015. 
Esitys oli:  
Joonas Jehkinen, Mainarit, Kuopio  
Joonas Jähi, GB, Helsinki  
Kimmo Lehtonen, Tornados, Espoo  
Olli Pakonen, Ailec Team, Helsinki  
Osku Palermaa, Patteri, Göteborg  
Juhani Tonteri, Bay, Vantaa  
Kotiin jäävä varapelaaja: Sami Lampo, TKK, Tampere  
Joukkueen mukana valmentajana matkaa Sami Konsteri ja joukkueen johtajana 
Seija Lankinen. 
Hallitus keskusteli hetken maajoukkuetoiminnasta, etenkin sen tulevaisuuden 
näkymistä, jonka jälkeen valmentajien esitys hyväksyttiin. 
Paavo Pakonen ei osallistunut asian käsittelyyn. 
 
 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 
 
Käsiteltiin edellisten kokousten pöytäkirjat 1/2015, kokous pidetty 14.1.2015. 
sekä etäkokouksen pöytäkirja 2/2014, kokous pidetty 19.1.2015. 
Kaarina Svanström huomautti, että etäkokouksen pöytäkirja oli numeroitu  
virheellisesti 1/2015. Toiminnanjohtaja korjaa virheen toimiston arkistokappa-
leeseen. Tämän jälkeen pöytäkirjat hyväksyttiin. (Liitteet 1 ja 2) 
 
 

6. Toiminnanjohtajan katsaus 
 

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista: 
- Jäsenmäärä 26.2.2015 oli 11237 (488 vähemmän kuin 4.3.2014) 
 Edellisen kauden 683 uudesta keilaajasta 597 oli rekisterissä myös kaudella  
- Kolmas Keilailugaala järjestetään Helatorstaina 13.–14.5.2015 parin edellisen 

vuoden tapaan. Sami Järvilä ja Hannele Impola viimeistelevät ohjelmaa Baltic 
Queen-laivalle. Sovittuna on mm. trubaduuri, karaoke ja keilaratamaton  
esittely. 

- European Masters Gamesin järjestäjiltä saadut selvitykset eivät ole riittävät, jo-
ten asia päätettiin antaa olla seuraavaan kokoukseen. 

- Koulutus- ja valmennuspäällikkö Sami Järvilä oli lähettänyt kokoukselle lyhyen 
matkaraportin juniorien onnistuneesta matkasta 5th International Friendly  
Competitioniin Dohaan. 

- Toiminnanjohtaja kerto hallitukselle, että tekeillä on uusi yhteistyösopimus 
Kuortaneen Urheiluopiston kanssa. Sopimus on linjassa aiempien kanssa, 
paitsi että sen kestoksi on kaavailtu neljää vuotta aiempien sopimusten  
kahden vuoden sijasta. Pidennetty kesto jonkin verran arvelutti hallitusta, mut-
ta keskustelun jälkeen päätetiin se hyväksyä. Toiminnanjohtaja lähettää sopi-
mustekstin hallituksen jäsenille, kun se saadaan viimeisteltyä. 
 
 

 



 

 
7. Vuoden 2014 tilinpäätös 

 
Puheenjohtaja Järvinen esitteli toimiston laatiman ja talousvaliokunnan tarkasta-
man vuoden 2014 tilinpäätöksen pääpiirteissään. Materiaali oli toimitettu hallituk-
sen jäsenille etukäteen. Toiminnanjohtaja Korpi tarkensi joitakin kohtia. Hallitus 
keskusteli lyhyesti ja päätti hyväksyä tilinpäätöksen 2014 liittovaltuustolle esitet-
täväksi. Lopuksi hallituksen jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen. 
 
 

8. Harrastajalisenssi 
 
Työvaliokunta oli hallitukselta saamansa toimeksiannon mukaisesti laatinut  
esityksen harrastajalisenssiksi, jonka avulla vasta-alkajat voivat päästä vähem-
mällä vaivalla päästä kokeilemaan kilpakeilailua.  
Harri Järvinen esitteli hallitukselle työvaliokunnan ehdotusta, jossa pääkohtia 
ovat seuraavat: liittyminen tehdään mahdollisimman helpoksi, sen voi tehdä  
keilahallin kassalla, lisenssi on jäsenliittokohtainen, sillä ei voi osallistua erikois-
kilpailuihin eikä sarjapeleihin.  
Hallitus kävi esityksen läpi yksityiskohtaisesti tehden siihen muutamia tarken-
nuksia. Keskustelun jälkeen päätettiin esittää Harrastajalisenssi valtuustolle 
otettavaksi käyttöön 1.7.2015. 
Sääntöjen toimimista käytännössä seurataan ja tarvittaessa niitä muutetaan. 
 
Erkki Jääskeläinen ja Kaarina Svanström poistuivat kokouksesta. 
 
  

9. Aluerakenneuudistus 
 
Vuoden 2013 liittokokous oli velvoittanut hallituksen tutkimaan SKL:n organi-
saation muutosta lisäämällä alueyhteistyötä jäsenliittojen kesken. Hallitus  
perusti asiaa varten työryhmän, joka selvitti mm. muiden lajiliittojen organisaa-
tioita yhteistyössä liikunnan keskusjärjestö Valon asiantuntijoiden kanssa. 
Työryhmä päätyi ehdottamaan alueyhteistyön kokeilemista yhdellä alueella  
pilottina. Alueeksi valittiin Lounais-Suomi, koska siellä tiedetään yhteistyötä  
tehdyn jo aiemmin.  
Harri Järvinen ja Pekka Korpi kutsuivat alueen 11 jäsenliittoa tapaamiseen, jos-
sa hanketta selvitettiin. Kohderyhmälle oli lähetetty etukäteen aiheeseen  
liittyvää materiaalia. Turussa pidetyssä kokouksessa kävi nopeasti selville, että 
kutsutut jäsenliitot eivät kannattaneet yhteistyönsä syventämistä niin, että sen 
tien päässä olisi ollut tiiviimpi yksikkö.  
Hallitus keskusteli Järvisen raportista ja päätti, että halukkuutta pilotointiin  
kysytään vielä Savo-Karjalasta. Jorma Laatikainen kyselee tuota halukkuutta ja 
aiheeseen palataan seuraavassa kokouksessa.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10. Kansainväliset asiat 

 
Miesten EM-kisojen yhteydessä pidetään Euroopan Keilailuliiton ETBF:n  
kongressi jossa Suomea edustavat Harri Järvinen ja Pekka Korpi. Ennen ETBF:n 
kongressia pidetään Pohjoismaisten Keilailuliittojen yhteistyökokous Nordic Mee-
ting, jossa valmistellaan yhteistyötä kongressissa. Kongressin ja Nordic  
Meetingin aiheisiin palataan seuraavassa kokouksessa.  
 
Kansainvälisen Keilailuliiton WTBA:n puheenjohtaja Kevin Dornberger oli  
lähettänyt Suomen Keilailuliitolle kirjeen, jossa hän pyysi Pekka Korvelle lupaa 
toimia naisten MM-kilpailujen kilpailunjohtajana joulukuussa Abu Dhabissa. 
Korpi itse on suostuvainen tähän. Hallitus suostui pyyntöön aiemmin sovitun 
periaatteen mukaisesti, että Korpi saa kisojen ajalta peruspalkkaa. Kaikki kulut 
maksaa WTBA. 
Samassa yhteydessä hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen siitä, että  
mikäli SKL:n työntekijä tulee valituksi maajoukkueeseen, hän saa kisojen ajalta 
peruspalkkaa. Paavo Pakonen ei osallistunut viimeisen aiheen käsittelyyn. 
 
 

11. Valiokunta-asiat 
 
Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja Raimo Palokoski esitti valiokuntaan  
nimettäväksi Jari Ratian. Hallitus hyväksyi esityksen. 
 
Merkittiin tiedoksi seuraavat valiokuntien pöytäkirjat: 
Aluerakennetyöryhmän muistio 3 
Talousvaliokunta 1/2015 
Työvaliokunta 1/2015 
Tekninen valiokunta 1/2015 
Sarjavaliokunta 1/2015 
Kilpailuvaliokunta 1/2015 
 
Teknisen valiokunnan, Sarjavaliokunnan ja kilpailuvaliokunnan pöytäkirjojen  
tiimoilta keskusteltiin muutamista asioista, jotka tulevat esille sääntömuutoseh-
dotuksina seuraavassa kokouksessa. 
Kilpailuvaliokunnan pöytäkirjan yhteydessä vahvistetiin valiokunnan päätös To-
ni Palermaan hakemuksesta saada kaksi keskiarvoa, yksi kummallakin  
kädellä tapahtuvaa kilpailemista varten. Hakemuksensa mukaan Palermaa  
aikoo keilata sillä kädellä, mikä sillä hetkellä edullisempaa on. Valiokunta ja  
hallitus päättivät, että erilliset keskiarvot eivät ole tarpeen. 
 
Sami Heinilä poistui kokouksesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Ansiomerkkianomukset 
 
Anomuksesta myönnettiin seuraavat ansiomerkit: 
Kultainen ansiomerkki n:o 393 Toivo Aalto, Vire, Nakkila 
Kultainen ansiomerkki n:o 394 Teuvo Yliniemi, Vire, Nakkila 
Kultainen ansiomerkki n:o 395 Matti Aarikka, Vire, Nakkila 
Hopeinen ansiomerkki Tuulikki Kunelius, Kasi-Viis, Kotka 
Hopeinen ansiomerkki  Marjaleena Satuli, Kasi-Viis, Kotka 
 

13.  Saapuneita kirjeitä 
 

- Imatran Keilailuliitto oli lähettänyt hallitukselle kirjeen, jossa se kutsui liittovaltuuston 
pitämään kevätkokoustaan Imatralle. Tämä sopii hallitukselle ja liittovaltuuston  
puheenjohtajalle, joten päätettiin kutsua liittovaltuuston kokous koolle Imatralle 
9.5.2015 

- Raimo Leino välitti Martti Evestin kiitokset hänellä lähetetystä SKL:n historiakirjasta. 
 
 

14.  Muut asiat 
 

Muita asioita ei tullut esille 
 
 

15.  Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 19.26 toivottaen jäsenille hyvää 
kevättä keilailukauden ollessa kiihkeimmillään. 

 
 
 
 

Vakuudeksi: 
      
 

 
 
 Harri Järvinen Pekka Korpi 
 Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 
 
 
 


