
 

 
 
 
 
 

 
Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 4/2014 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 15.4.2014 klo 14.30 
 
Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki 
 
Läsnä: Harri Järvinen  puheenjohtaja  
 Tuija Hiltunen  
 Jorma Laatikainen  
 Timo Manninen 
 Paavo Pakonen § 1 - § 6 
 Heidi Pyykkinen 
 Raimo Palokoski 
 Selim Susiluoto Maarit Kotolan varajäsen  
 Erkki Jääskeläinen liittovaltuuston puheenjohtaja § 1 - § 6 
 Pekka Korpi  toiminnanjohtaja/sihteeri 

 
Poissa: Lasse Lintilä varapuheenjohtaja 
 Kari Leino 

 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi kevätkauden vii-
meiseen kokoukseen. Erikseen Järvinen toivotti tervetulleeksi Selim Susiluodon, joka 
tuuraa sairastunutta Maaritia.  
Puheenjohtajan mielestä tässä kokouksessa pitää olla erityisen päättäväisiä, sillä esi-
tyslistalla on isoja asioita.  
Hän myös totesi, että suomalaiskeilaajat ovat aloittaneet juniorien EM-kilpailut hienosti. 
Tämän jälkeen Järvinen avasi kokouksen. 

 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohtaan Muut 
asiat lisättiin keskustelevaksi maajoukkuevalmennus. 
 
 



 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2014, kokous pidetty 6.3.2014.  
 
 

5. Toiminnanjohtajan katsaus 
 

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista: 
- Jäsenmäärä 14.4.2014 oli 11813 (456 vähemmän kuin 21.4.2013)  
- Toiminnanjohtaja esitteli taloustilannetta. Hallitus merkitsi sen tiedoksi. 
- Keväällä järjestetään Ratamestaripäivät 27.–28.5.2014 Ruusulan keilahallissa  

Helsingissä. 
- Keilailugaala järjestetään 28.–29.5.2014. Osa esiintyjistä on samoja, kuin Ratames-

taripäivillä, joten tavoitteena on saada osanottajia molempiin tapahtumiin. 
- Veteraanien PM-kilpailut järjestetään Tukholmassa 10.6.2014. Osanottajina on  

tänäkin vuonna vain Suomi ja Ruotsi. 
- HiRollers-seuralle Joensuusta on myönnetty Valo ry:n Sinettiseuran arvo toisena  

keilaseurana. Ensimmäinen oli Turun Weikot. Toiminnanjohtaja osallistuu 22.4.2014 
järjestettävään seremoniaan. 

 
 

6. Liittovaltuuston asiat 
 
Vuoden 2013 tilinpäätös oli käsitelty jo edellisessä kokouksessa. Hallitus keskusteli  
rekisteriohjelman kustannuksista ja kehittämisestä. Tämän jälkeen tilinpäätös merkittiin 
esitettäväksi valtuustolle sen kevätkokouksessa.  
 
Kauden 2014–15 toimintasuunnitelma. Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelmaa, 
joka hyväksyttiin sarjavaliokunnan kohtaa lukuun ottamatta. Tässä kohdassa päätettiin 
siirtää Keilailugaalaa koskeva maininta Hallinto-kohtaan. Sarjavaliokunnan osuus  
käsitellään Sääntömuutosten kohdassa.  
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi valtuustolle sen kevätkokouksessa.  
 
Sääntömuutokset. 
Kilpailusäännöt 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle kilpailuvaliokunnan tekemät sääntömuutosesityk-
set kilpailusääntöihin. Kilpailuvaliokunta velvoitettiin kirjoittamaan ensi kauden aikana 
kaikkiin tarpeellisiin pykäliin kilpailun aikana tapahtuvien rikkeiden rangaistukset.  
Jorma Laatikainen esitteli hallitukselle velvoituksen mukaisesti ratatarkastusta koskevat 
sanktiot, jotka lisättiin kilpailusääntöihin. 
Käsiteltiin Joensuun Keilailuliiton esittämät sääntömuutokset, jotka kilpailuvaliokunta oli 
kokouksessaan käsitellyt. Hallitus hylkäsi esitykset. 
SM-kilpailujen säännöt 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle kilpailuvaliokunnan tekemät sääntömuutosesityk-
set kilpailusääntöihin. Muutoksista suurin oli miesten B-tason SM-kilpailujen aloittami-
nen samaan tapaan kun naisten SM-kilpailuissa yhdessä A-tason kilpailujen kanssa.  
Myös kaikkien SM-kilpailujen loppukilpailut aloitetaan vastaisuudessa nollilta. Kaikissa 
loppukilpailuissa round robinista poistetaan sijoitussarja. Finaalien matkakorvaukset 
poistetaan ja nämä rahat siirretään palkintoihin.  
 
 



 

Toimiston esityksestä kisajärjestäjä velvoitetaan ilmoittamaan kilpailun päivämäärät  
toimistoon kilpailua edeltävän huhtikuun loppuun mennessä. 
Erkki Jääskeläinen poistui kokouksesta tässä vaiheessa.  
Keilapallon teknisiin määräyksiin tehtiin täsmennys kilpailuvaliokunnan esityksestä. 
Valtakunnansarjasäännöt 
Hallitus keskusteli vilkkaasti sarjavaliokunnan esittämästä muutoksesta miesten SM-
liigan pelitapaan, jonka mukaan ensi kauden lopussa joukkueita vähennetään kahdes-
tatoista kahdeksaan ja samalla ykkössarjan joukkuemäärä kasvatetaan kahdestatoista 
kuuteentoista ja se jaetaan kahteen lohkoon. Kokouksen mielestä näin suuri jouk-
kuemäärän muutos on liian suuri kerralla toteutettavaksi. Lisäksi keskustelussa tuli tie-
toja, että asiasta ei ole keskusteltu kaikkien niiden joukkueiden kanssa, joita tämä muu-
tos koskisi.  
Lopulta hallitus päätti, että esitettyä muutosta ei hyväksytä, vaan tulevan kauden sarja 
pelataan samoilla säännöillä, kuin meneillään oleva. Sarjavaliokuntaa kehotetaan val-
mistelemaan muutos hyvissä ajoin seuraavaa kevättä varten. 
Veteraanien valtakunnansarja 
Keskustelun jälkeen hallitus päätti, että ensi kaudelle ei lisätä viidettä sarjakierrosta, 
vaan sarja keilataan neljällä kierroksella. Perusteena on, että veteraaneille tulee ke-
väällä liikaa pelejä. Veteraanivaliokunta sai kehtouksen tutkia asiaa, esim. lisäämällä 
viides kierros syksylle ja palata asiaan ensi kaudella. 
Paavo Pakonen poistui kokouksesta tässä vaiheessa.  
 
Sääntöjen muutokset hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle sen kevätkokouksessa. 
 
 

7. SM-kilpailut 2016 
 
Kilpailuvaliokunta oli tutustunut saapuneisiin SM-kilpailuanomuksiin ja esitti hallitukselle 
SM-kilpailujen myöntämistä seuraavasti: 
Miesten SM-kilpailut – Lahti 
Naisten SM-kilpailut – Pori 
Nuorten ja juniorien SM-kilpailut – Imatra 
Seniorien SM-kilpailut – Turku 
Veteraanien SM-kilpailut – Seinäjoki 
 
Hallitus myönsi kilpailut kilpailuvaliokunnan esityksen mukaisesti. 
 
 

8. Juhla-arpajaiset 
 
Puheenjohtaja Järvinen kertoi hallitukselle juhla-arpajaisten tilanteesta. Arpojen lähettä-
misestä on kulunut pari viikkoa ja maksuliikenne on ollut odotusten mukaista. Kulut  
saataneen peittoon pian Pääsiäisen jälkeen, jonka jälkeen arpajaiset alkavat tuottaa.  
Hallituksen jäsenet keskustelivat kokemuksistaan arpajaisista kotihalleillaan. Yleisesti 
reaktiot ovat olleet positiivisia. 
 
 
 
 
 
 



 

 
9. SKL-maksu 

 
Puheenjohtaja kertoi SKL-maksu-työryhmän kokouksesta ja esitteli työryhmän ehdotuk-
sen. Sen mukaan maksun kerääminen aloitetaan 1.1.2015. Maksun suuruudeksi sovit-
tiin 1 euro henkilökohtaisissa kilpailuissa ja 0,5 euroa joukkueen pelaajaa kohti sarjakil-
pailuissa kullakin kierroksella.  
Kertyviä rahoja käytetään lajin tunnettavuuden lisäämiseen kustantamalla nykyistä use-
ampia kilpailujen televisiointeja kaudessa. Lähetykset aloitetaan kauden 2015–16 
alusta. Panostetaan nykyistä enemmän juniorien ja nuorten toimintaan. Myös seniorien 
ja veteraanien toimintaa tuetaan nykyistä enemmän, mm. lisäämällä seniorien  
MM-tukea. 
Oleellista on, että kaikki näin hankittavat varat palautetaan kentälle keilaajien hyväksi. 
Tiedotus jäsenliitoille ja keilaajille aloitetaan valtuuston hyväksyttyä säännön. 
Maksu päätettiin lisätä kilpailusääntöihin kohdaksi 1.15.  
Päätettiin esittää SKL-maksu valtuustolle sen kevätkokouksessa. 
 
 

10. Valiokunta-asiat 
 
Hallitus nimesi valiokuntien puheenjohtajat kaudelle 2014–15: 
Kilpailuvaliokunta, Petri Mannonen, Tampere 
Nuoriso- ja koulutusvaliokuntta, Kai Hildén, Turku 
Sarjavaliokunta, Jorma Lappeteläinen, Lohja 
Tekninen valiokunta, Jorma Laatikainen, Joensuu 
Veteraanivaliokunta, Pekka Vuorio, Hämeenlinna 
 
Merkittiin tiedoksi Nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 2/2013–14 
Merkittiin tiedoksi kilpailuvaliokunnan pöytäkirja 2/2013–14 
Merkittiin tiedoksi kilpailuvaliokunnan pöytäkirja 3/2013–14 
Tämän pöytäkirjan yhteydessä käsiteltiin kilpailuvaliokunnan esitys ensi kauden  
Ranking-kiertueeksi. Säännöt, osanottomaksu ja palkinnot säilyvät pääosin ennallaan. 
Suurin muutos on se, että kaikki pelit pelataan Talissa. Kun kilpailu pystytään viemään 
läpi yhdessä päivässä, säästetään sekä pelaajien, että järjestäjän kustannuksia. Lisäksi 
osanottajia pystytään ottamaan 90, kymmenen enemmän, kuin pienemmissä halleissa.  
Hallitus hyväksyi kilpailuvaliokunnan esityksen. 
  
 

11.  Ansiomerkkianomukset 
 
Hallitus päätti myöntää anomuksesta seuraavat ansiomerkit: 
Hopeinen ansiomerkki: Jukka Kolehmainen, Finnair, Helsinki 
 
 

12.  Saapuneita kirjeitä 
 

Saapuneita kirjeitä ei ollut. 
 
 
 
 



 

 
13.  Muut asiat 

 
Hallitus keskusteli maajoukkueiden valmennuksesta. Kehotettiin koulutus- ja valmen-
nuspäällikköä laatimaan yhdessä valmentajien kanssa hallitukselle perussuuntaviivat 
maajoukkuevalmennuksen kehittämiseksi jatkossa. Asiaan palataan syksyllä. 
 
 

14.  Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 20.30. 

 
 
 

Vakuudeksi: 
 
 
  
 
      
 

Harri Järvinen Pekka Korpi 
 Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 

 
 
 

 


