
 

 
 
 
 
 

 
Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 8/2014 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 7.10.2014 klo 14.30 
 
Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki 
 
Läsnä: Harri Järvinen  puheenjohtaja 
 Lasse Lintilä varapuheenjohtaja 
 Tuija Hiltunen  
  Maarit Kotola  
 Jorma Laatikainen  
  Kari Leino 
 Timo Manninen 
 Paavo Pakonen  
 Raimo Palokoski 
  Heidi Pyykkinen 
 Pekka Korpi  toiminnanjohtaja/sihteeri 

 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Ennen varsinaista kokousta puheenjohtaja Harri Järvinen luki hallituksen mes-
taruuskilpailun tulokset ja jakoi palkinnot. Voittoon keilasi Lasse Lintilä komealla 
puhtaalla tuloksella 1498. Lintilä sai kiinnityksen kiertopalkintoon ja sen  
haltuunsa vuodeksi. (Liite 1) 
 
Järvinen avasi kokouksen kiittämällä Heinolan Keilailuliittoa ja Kari Leinoa  
edellisviikonloppuna pidetystä 50-vuotisjuhlasta. Järvinen kiitti myös historiikista 
ja mainitsi, että olisi hyvä jos kaikki jäsenliitot tekisivät vastaavan historiikin 
omasta toiminnastaan. Heinola oli myös tehnyt kuvakirjan keväällä pidetyistä 
naisten SM-kilpailuista.  
Leino kiitti puheenjohtajaa tämän osallistumisesta juhlaan. Samalla hän myös 
kiitti hänelle myönnetystä ansiolevykkeestä. 

 
 
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 7/2014, kokous pidetty 9.9.2014. 
(Liite 2) 
 
 

5. Toiminnanjohtajan katsaus 
 

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista: 
- Jäsenmäärä 6.10.2014 oli 10752 (521 vähemmän kuin 10.10.2013)  

 
- Gaalaristeily on tarkoitus järjestää jälleen Helatorstaina. Alustavasti on tehty 

varaus Baltic Queen-laivalle. Ohjelman valmistelu on jo käynnissä. 
 
- 75-vuotisjuhlan kokonaiskustannukset ovat selvillä arpajaisia lukuun  

ottamatta. Kuluja on ollut 36 531,03 euroa ja tuloja 29 836 euroa. Loppu-
summa on -6 695,03 
 

- Arpajaisten käytännön loppuselvitys tapahtuu marraskuussa, kun palkintojen 
lunastusaika päättyy. Loppusummaan ei ole syyskuussa tullut muutosta. 
 

 
6. Budjetin toteutumisarvio 30.9.2014 

 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle taloustilannetta. Se merkittiin tiedoksi.  
Hallitus keskusteli valtuuston käsittelemästä SKL-maksusta. Todettiin, että tällä 
hetkellä ei näyttäisi mahdolliselta tuoda esitystä uudelleen valtuustolle niin, että 
tämä sen hyväksyisi. Valittava uusi hallitus jatkaa maksun kehittelyä ensi vuonna. 
Keskustelussa sovittiin, että toiminnanjohtaja laatii seuraavan vuoden budjetti-
esityksen perustuen viiden euron jäsenmaksun korotukseen. Toiminnanjohtaja 
esittää budjetin yhteydessä perustelut rahan käytölle. 

 
 

7. European Masters Games 2019 
 
Valo ja Olympiakomitea ovat yhdessä hakemassa European Masters Gamesia 
järjestettäväksi Suomessa vuonna 2019. EMG on kansainvälinen moniurheilu-
tapahtuma varttuneille urheilijoille. Keilailu on mukana alustavassa suunnitel-
massa. 
Suomen Keilailuliitto päätti alustavasti osallistua tapahtumaan. Päätös on eh-
dollinen, kunnes asiasta saadaan varmaa tietoa. 
 
 

8. Antidopingohjelma 
 
Hallitus hyväksyi Antidopingohjelman jatkettavaksi yhdellä vuodella. (Liite 3)   



 

9. Valiokunta-asiat 
 
Hallitus nimitti Juha Vibergin Kotkasta Jukka Hirvosen tilalle Nuoriso ja koulutus-
valiokuntaan. Tämä oli ollut alun perin tarkoitus, mutta valiokunnan esityksessä 
oli lipsahtanut väärä nimi edelliseen kokoukseen. 
Toimistolle oli saapunut juuri ennen kokousta teknisen valiokunnan pöytäkirja. 
Valiokunnan puheenjohtaja Jorma Laatikaisen esityksestä päätettiin käsitellä se 
vasta seuraavassa kokouksessa. 
 
 

10.  Ansiomerkkianomukset 
 
Hallitus päätti myöntää anomuksesta seuraavat ansiomerkit: 
Kultainen ansiomerkki n:o 392: Raija Korhonen, OP-Moneyt, Imatra 
Hopeinen ansiomerkki: Rauno Kiukas, KeSa, Imatra 

Anja Jakonen, OP-Moneyt, Imatra 
Ilkka Sipponen, KooTeeKoo, Imatra 
Paavo Häkli, Slaikkarit, Imatra 
Sami Sipponen, KooTeeKoo, Imatra 
Erkki Piiparinen, Prihat, Imatra 
Antti Mannukka, KooTeeKoo, Imatra 
Seppo Pajunen, Ensokeila, Imatra 

 
11.  Saapuneita kirjeitä 

 
Päätettiin käsitellä maajoukkuetoimintaa koskevat kirjeet seuraavassa kokouk-
sessa yhdessä muiden maajoukkueasioiden kanssa. 
 
 

12.  Muut asiat 
 

Raimo Palokoski kysyi muutamasta keskeneräisestä asiasta. Puheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja vastasivat Palokoskelle. 
 
Puheenjohtaja esitti seuraavan kokouksen siirtämistä ja hallitus päätti kokoon-
tua seuraavan kerran maanantaina 3.11.2014 klo 14.30 samassa paikassa. 
 
 

13.  Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 18.00. 

 
 

Vakuudeksi: 
      
 

 
 
 Harri Järvinen Pekka Korpi 
 Puheenjohtaja Sihteeri 


