
 

 
 
 
 

 
Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 7/2013 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 12.11.2013 klo 14.30 
 
Paikka: Hotelli Scandic Continental, Helsinki 
 
Läsnä: Harri Järvinen  puheenjohtaja,  
 Lasse Lintilä varapuheenjohtaja 
 Tuija Hiltunen § 1 - § 13 
 Maarit Kotola § 1 - § 13 
 Jorma Laatikainen  
 Kari Leino 
 Timo Manninen  
 Paavo Pakonen 
 Raimo Palokoski 
 Heidi Pyykkinen 
 Sami Järvilä  koulutus- ja valmennuspäällikkö, § 1 - § 6   
 Pekka Korpi  toiminnanjohtaja/sihteeri 

 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Harri Järvinen aloitti kokouksen toteamalla aiemmin samana päivänä  
keilatun hallituksen mestaruuskilpailun tulokset. Kilpailu oli tiukin moneen vuoteen, sillä 
yleensä voittaja on löytynyt selvällä erolla. Nyt voitto ratkesi vasta viimeisillä heitoilla, 
kun Raimo Palokoski teki viimeiseen sarjaan 11 kaatoa ja Tuija Hiltunen 10. Palokoski 
vei voiton niukasti kahdella pisteellä ennen Hiltusta tuloksin 1436 ja 1434. Palokoski kiitti 
vastustajiaan ja kehui kisaa todeten, että voittaminen on kivaa. (Tulokset liite 1) 
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. 
 

 



 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 6/2013, kokous pidetty 26.9.2013.  
 

5.  Toiminnanjohtajan katsaus 
 

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista: 
- Jäsenmäärä 11.11.2013 oli 11387, mikä oli 366 vähemmän kuin 13.11.2012.  
- Koulutus- ja valmennuspäällikkö Sami Järvilä kertoi keilailugaalan suunnitelmista. 

Gaala järjestetään viimevuotisen formaatin mukaisesti Silja Europalla 28.-29.5.2014. 
Asiaa valmistelevat Järvilä ja Juuso Kallio.  

- Järvilä kertoi hallitukselle myös tammikuussa järjestettävästä Jäsenliittopäivästä, jo-
hon vieraiksi puhujiksi on saatu Sirpa Korkatti Valosta ja Kimmo Yli-Jaskari Suomen 
Olympiakomiteasta. 

- Korpi esitteli matkaraportin Euroopan mestarien cupista ja Järvilä Nuorten PM-
kilpailuista. Hallitus keskusteli kummastakin, jonka jälkeen ne merkittiin tiedoksi.  
(Liitteet 2 ja 3) 

- Merkittiin tiedoksi, että SKL jatkaa nykyisin Valon ja Pohjola-vakuutuksen ylläpitä-
mässä Tuplaturva-vakuutuksessa. 

- Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle tarjouksesta, jonka olivat tehneet Velipoika Oy ja 
Mainoslahja-Team Oy. Nämä yhtiöt esittivät SKL:lle arpajaisten järjestämistä, josta 
tuoton jakaisivat yhtiöt ja SKL. 
Hallitus keskusteli asiasta pitkään ja hartaasti. Esille nostettiin voimakkaimmin talous-
vastuut sekä tietosuojakysymykset. Keskustelun lopuksi puheenjohtaja ja toiminnan-
johtaja saivat valtuudet neuvotella asiaa pidemmälle ja neuvottelujen jälkeen asiaan  
palataan etäkokouksessa. 

 

6.  Maajoukkueasiat  
 
Sami Järvilä esitteli valmennusjohdon ehdotuksen tulevan vuoden arvokilpailujen johto-
ryhmiksi. Paljon keskustelua herätti esitys, että Jaana Puhakalle maksettaisiin korvaus 
menetetystä ansiotulosta naisten EM-kilpailuissa. Hallitus ei ehdotukseen suostunut. 
Toiminnajohtaja sai tehtäväkseen kysyä Puhakalta, onko hän halukas lähtemään ilman  
ansiotulon korvausta. Jos ei ole, lähetetään matkaan yksi henkilö toimistolta. Myös ulko-
puolisen, jo paikalla olevan tiedottajan mahdollisuutta tutkitaan, mutta vain kaksi henki-
löä lähetetään pelaajien lisäksi. Muut ehdotukset hallitus hyväksyi.  
 
Järvilä kertoi vielä kokoukselle toimistolla pidetystä maajoukkuetoiminnan kehityspalave-
rista, johon osallistuivat Harri Järvinen, Pekka Korpi, Sami Järvilä ja Seija Lankinen.  
Palaverissa oli käsitelty valmentajilta ja joukkueilta tulleita aiheita ja tehty päätöksiä tule-
vien matkojen käytännön toteutuksesta. Keskustelussa tuli puheeksi valmennusryhmien 
melko tiukat vaatimukset, joita hallitus kehotti vielä harkitsemaan, ainakin naisten koh-
dalla. 
Hallitus keskusteli muistiosta ja merkitsi sen sitten tiedoksi. 
 
Järvilä poistui kokouksesta. 
 
 



 

7. Taloustilanne 31.10.2013 
 

 Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle liiton taloustilannetta lokakuun lopussa. Asia  
 merkittiin tiedoksi. 

 

8. Liittovaltuuston asiat 
 
Hallitus kävi läpi liittovaltuusto syyskokoukselle esitettävät asiat: 
- Puheenjohtaja kävi pikaisesti läpi toimiston kirjoittaman toimintakertomuksen. Se hy-

väksyttiin ja todettiin, että jos korjauksia vielä löytyy, ne tehdään suoraan toimistolle. 
- Keskusteltiin talousvaliokunnan esittämästä jäsenmaksusta budjetin perustaksi. Kes-

kustelun jälkeen hallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle aikuisjäsenmaksun 
korottamista 35 euroon ja juniorijäsenmaksun 10 euroon. Seurajäsenmaksu säilyy 60 
eurossa. 

- Pekka Korpi esitteli hallitukselle talousvaliokunnan valmisteleman tulevan vuoden 
budjetin. Hallitus hyväksyi sen, mutta jäsenmaksun korotuksen takia puheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja saivat tehtäväkseen tehdä tarpeelliset muutokset, joihin evästettiin 
mm. varaus vuoden 2015 seniorien MM-kilpailuihin.  

- Hyväksyttiin esitettäväksi käytettävät korvaukset ja palkkiot, jotka noudattavat entistä 
käytäntöä. 

- Sääntömuutokset. Edellisessä valtuuston kokouksessa oli kilpailusääntöjen kopioin-
nissa tapahtunut toimistossa virhe, jonka takia kolmessa pykälässä oli vahingossa 
hyväksytty virheellinen sääntö. Hallitus hyväksyi korjatun version esitettäväksi val-
tuustolle.  
Tässä yhteydessä hallitus ihmetteli asian väliaikaista korjaamista valtakunnansarjois-
sa toiminnanjohtajan, sarjavaliokunnan ja kilpailuvaliokunnan toimesta.  

 

9. 75-vuotisjuhla 
 

Puheenjohtaja kertoi hallitukselle 75-vuotisjuhlatoimikunnan edellisestä kokouksesta, 
jossa oli lyöty lukkoon juhlan viimeiset yksityiskohdat.  
Juhla järjestetään hotelli Presidentissä Helsingissä 5.1.2014.  
Järvinen esitteli juhlan ohjelmaa ja kutsuttavien listaa. Kutsut ovat henkilökohtaiset,  
mutta illalliskortteja saa ostaa 60 euron hintaan. 
Hallitus päätti myöntää omasta aloitteestaan ansiomerkkejä, joiden saajat kutsutaan  
juhlaan. Ansiomerkin saajat on esitelty omassa pykälässään. 
Esillä oli myös Esa Sulkavan kirjoittama historiateos, joka on juuri menossa painoon. Se 
on juhlasta alkaen myynnissä 55 euron hintaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.  Kansainväliset asiat 
 

 Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle Bratislavassa lokakuussa pidetyistä Nordic  
 Meetingistä ja Euroopan Keilailuliiton ETBF:n kongressista.  
 
 Pohjoismaisten maiden yhteistyökokouksessa hyväksyttiin nuorten PM-kilpailujen sään-

nöt ja linjattiin yhteistyötä ETBF:n kongressiin. Myös ensi vuoden Nordic Meetingin tar-
peellisuus tuli esiin keskustelussa. Siitä päätetään vuodenvaihteen jälkeen isäntämaa 
Norjan esityksen pohjalta. 

 ETBF:n kongressissa oli esillä Pohjois-Irlannin esitys jäsenmaksujen pienentämiseksi. 
Se hylättiin selvin lukemin äänestyksessä. Asiaan päätettiin kuitenkin palata seuraavas-
sa kokouksessa. 
Kongressi päätti lisätä ETBF:n arvokilpailuvahvuuteen it-delegaatin kilpailunjohtajan ja 
teknisen delegaatin lisäksi. It-delegaatti huolehtii kilpailujen tulospalvelusta. Tästä tulee 
jatkossa pieni korotus kilpailumaksuihin. 
ETBF:n hallitus esitti kongressille luopumista kahdesta radanhoidosta arvokilpailuissa. 
Äänestystulos oli 17-5 esityksen puolesta, vastaan äänestivät kaikki Pohjoismaat. 
Kansainvälisen Keilailuliiton WTBA:n puheenjohtaja Kevin Dornberger oli esittänyt  
Pekka Korpea miesten MM-kilpailujen kilpailunjohtajaksi Abu Dhabiin marraskuussa 
2014. Hallitus antoi hänelle luvan tähän ja päätti, että Korpi saa entiseen tapaan kilpailu-
jen ajalta normaalia palkkaa SKL:lta ilman viikonloppulisiä tai ylitöitä.  

 

11.  SM-kilpailujen selvitykset 
 
Hallitus tarkasti kilpailuvaliokunnan käsittelemät SM-kilpailujen selvitykset. Porin kilpailu-
ja lukuun ottamatta kaikissa oli vielä vanhan säännön mukainen ilmoittautumismääräys. 
Sen muuttamisen jälkeen kaikki ovat kunnossa. 
 

12.  Antidopingohjelma 2014 
 
Hallitus hyväksyi SKL:n antidopingohjelmaa jatkettavaksi yhdellä vuodella. (Liite 4) 
 

13. Valiokunta-asiat 
 
Hallitus käsitteli tulleet valiokuntien pöytäkirjat: 

- Merkittiin tiedoksi talousvaliokunnan pöytäkirja 2/2013 (Liite 5) 
- Merkittiin tiedoksi teknisen valiokunnan pöytäkirja 4.-6.10.2013 (Liite 6) 
- Merkittiin tiedoksi nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 1/2013–2014 (Liite 7) 

 
Maarit Kotola ja Tuija Hiltunen poistuivat kokouksesta. 
 

14.  Ansiomerkkianomukset 
 
Hallitus päätti myöntää omasta aloitteestaan seuraavat ansiomerkit: 
Kultainen ansiomerkki n:o 376:  Pirkko Olkkonen-Lamminpää, Hilimat, Kuopio 
Kultainen ansiomerkki n:o 377:  Rolf Carlsson, HVV, Helsinki 
Kultainen ansiomerkki n:o 378:  Harri Järvinen, GB, Helsinki 



 

Hopeinen ansiomerkki Esa Sulkava, Sopulit, Helsinki 
   Tiina Viljakka, Kasikaks, Tampere 
   Piritta Maja, Giants, Pori 
   Jouni Helminen, SBF, Lahti 
   Antti Kapulainen, Bay, Lahti 
   Harri Kalliokoski, GB, Helsinki 
   Krista Pöllänen, Bay, Lahti 
   Lasse Lintilä, RäMe, Lohja 
   Raimo Palokoski, RC, Pori 
   Heidi Pyykkinen, Mercur, Helsinki  
  
Hallitus päätti myöntää anomuksesta seuraavat ansiomerkit: 
SKL:n viiri  Pirkko Airas, St. Michel Bowlers, Mikkeli 
   RKM-Lranta, Lappeenranta 
Hopeinen kunniamitali n:o  53:  Seija Väisänen, St. Michel Bowlers, Mikkeli 
Kultainen ansiomerkki n:o 373:  Juha Kaksonen, Savonia, Mikkeli 
Kultainen ansiomerkki n:o 374: Asko Pippuri, Kanuuna, Mikkeli 
Kultainen ansiomerkki n:o 375: Väinö Smolander, Savonia, Mikkeli 
Hopeinen ansiomerkki  Antero Partanen, Savonia, Mikkeli 
   Irja Hujanen, St. Michel Bowlers, Mikkeli 
   Ville Holmström, Bowlville, Lappeenranta 
   Ari Kuparinen, JetSet, Lappeenranta 
   Ilpo Hakula, R-ABC, Lappeenranta 
   Tomi Vainikka, TOPS, Lappeenranta 
   Esko Jaakkola, TOPS, Lappeenranta 
   Pertti Laamanen, TOPS, Lappeenranta 
   Matti Tarvainen, TOPS, Lappeenranta 
   Kari Koistinen, X-COMPANY, Lappeenranta 
   Kari Manninen, Ysi-Kymppi, Kotka 
 
Harri Järvinen, Lasse Lintilä, Raimo Palokoski ja Heidi Pyykkinen eivät osallistuneet 
omien kunniamerkkiensä käsittelyyn 
 

15.  Saapuneita kirjeitä 
 
Pentti Elo kiitti hallitusta hänelle myönnetystä hopeisesta kunnialevykkeestä. 
 

16.  Muut asiat 
 

Timo Manninen kysyi SM-kilpailujen myöntämisperusteista. Hänen mielestään kilpailu-
maksujen tulisi olla samalla tasolla riippumatta siitä missä ne järjestetään. Kilpailuvalio-
kunnan tulisi määrittää tavoitehinta kullekin kilpailulle. Päätettiin lähettää asia kilpailu- 
valiokunnalle. 
 
Päätettiin, että SKL:n edustajana Lappeenrannan Keilailuliiton 50-vuotisjuhliin lähtee  
Kari Leino. 
 

 



 

17.  Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 20.30. 

 
 
 

Vakuudeksi: 
 
 
 
 
      
 

Harri Järvinen Pekka Korpi 
 Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 


