
 

 
 
 
 
 

 
Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 9/2014 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 3.11.2014 klo 14.30 
 
Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki 
 
Läsnä: Harri Järvinen  puheenjohtaja 
  Tuija Hiltunen  
  Maarit Kotola  
 Jorma Laatikainen  
  Kari Leino 
 Timo Manninen 
 Paavo Pakonen  
 Raimo Palokoski 
  Kaarina Svanström Heidi Pyykkisen varajäsen 
 Pekka Korpi  toiminnanjohtaja/sihteeri 
 
Poissa:  Lasse Lintilä varapuheenjohtaja 

 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Harri Järvinen aloitti toteamalla, että alkamassa on hallituksen 
toimintakauden viimeinen kokous, ellei maata mullistavia tapahdu. Hän toivotti 
tervetulleiksi etenkin Kaarina Svanströmin ja sanoi että Lasse Lintilä on poissa 
kuumeen takia ja Erkki Jääskeläinen on ulkomailla. Paikalla oli myös koulutus- 
ja valmennuspäällikkö Sami Järvilä, koska esillä on maajoukkueasioita. Ja 
normaaliin tapaan vuoden viimeisessä kokouksessa käsitellään liittovaltuustolle 
meneviä asioita.  
Järvinen totesi kokouksen avatuksi.  

 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
 
 



 

4. Maajoukkueasiat 
 

Sami Järvilä esitteli hallitukselle yhdessä maajoukkuevalmentajien kanssa laa-
timansa vuoden 2015 maajoukkueiden toimintasuunnitelman. Hän kertoi, että 
Jarmo Ahokasta esitetään vastuuvalmentajaksi, joka yhdessä Järvilän kanssa 
tekee suurimman osan paperitöistä.  
Tässä vaiheessa hallitus päätti, että kaikkien valmentajien sopimuksen optio-
vuosi käytetään ja heidän toimikautensa jatkuu vuoden 2015 loppuun. Valmen-
tajat toimialueineen ovat: Jarmo Ahokas, vastuuvalmentaja ja naisten sekä 
nuorten naisten valmentaja, Sami Konsteri nuorten miesten ja junioripoikien 
valmentaja, Petri Römark juniorityttöjen valmentaja ja Jussi Turtiainen miesten 
valmentaja.  
Hallitus hyväksyi Järvilän esityksen ja siihen liittyen valmennusbudjetin. 
Hyväksyttiin myös joukkueiden johto ensi kauden arvokilpailuihin. Esityksen olivat 
tehneet valmentajat ja toimisto yhdessä. Hallitus päätti, että mikäli arvokilpailu-
matkalle lähtee mukaan SKL:n palkallinen työntekijä, hän toimii aina joukkueen 
johtajana. Muissa tapauksissa johto sovitaan tapauskohtaisesti.  
 
Nuorten MM-joukkueen jäseniltä oli tullut kirje, jossa kritisoitiin kisoihin valmistau-
tumista ja johdon toimintaa kisamatkalla. Käsittelyssä oli myös valmennusjohdon 
vastine kirjeeseen. Hallitus keskusteli asiasta pitkän ja hartaasti ja päätti lähettää 
sekä pelaajille, että valmentajille kirjeen, jossa painotetaan kilpailuihin valmistau-
tumista ja joukkueena toimintaa. Koulutus- ja valmennuspäällikkö ja toiminnan-
johtaja saivat tehtäväkseen kirjeen laatimisen. Lopullisen tekstin hyväksyy  
puheenjohtaja Järvinen. Hän myös allekirjoittaa kirjeen toiminnanjohtaja Korven 
kanssa. 
 
 

5. Toiminnanjohtajan katsaus 
 

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista: 
- Jäsenmäärä 3.11.2014 oli 10886 (501 vähemmän kuin 10.11.2013)  

 
- Matkaraportti Euroopan mestarien cupista 

Sami Järvilä esitteli matkaraportin Islannista pelatusta Euroopan mestarien 
cupista. Hallitus merkitsi raportin tiedoksi. 
 

- European Masters Games 
Suomessa sekä Valo, että Olympiakomitea ovat hyväksyneet kisojen hake-
misen vuodelle 2019 ja hakemus on tehty. Päätös saadaan tämän hetken 
tiedon mukaan tammikuussa 2015. Keilailu on mukana kisoissa. 
 

 Sami Järvilä poistui kokouksesta. 
 
 

6. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 8/2014, kokous pidetty 7.10.2014. 
Päätettiin, että nyt eroavalle hallitukselle toimitetaan lopullinen tieto 75-
vuotisarpajaisten tuloksesta. 
Kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 



 

 
7. Budjetin toteutumisarvio 30.10.2014 

 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle taloustilannetta. Se merkittiin tiedoksi.  

 
8. Liittokokouksen asiat 

 
Hallitus käsitteli liittovaltuuston syyskokoukselle esiteltävät asiat: 
 
- Toimintakertomus kaudelta 2013-2014 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle toimiston laatiman toimintakertomuksen. 
Se käytiin läpi kohta kohdalta ja siihen tehtiin yksi korjaus. Mahdolliset lisäkor-
jaukset tehdään toimistokappaleeseen.  
Toimintakertomus hyväksyttiin esitettäväksi liittovaltuuston syyskokoukselle. 
 
- Hallinnon palkkiot ja korvaukset vuodelle 2015 
Hallitus hyväksyi liittovaltuuston syyskokoukselle esitettäväksi ehdotuksen  
palkkioista ja korvauksista, joka oli sama kuin edellisenä vuonna. 
 
- Rekisteröintimaksut vuodelle 2015 
Keskustelun jälkeen päätettiin hyväksyä talousarvion perustaksi rekisteröinti-
maksut aikuisille 37 euroa, junioreille 12 euroa ja seuroille 70 euroa. 
 
- Talousarvio vuodelle 2015 
Toiminnanjohtaja esitteli talousvaliokunnan esityksen vuoden 2015 talousarvi-
oksi. Hallitus käsitteli sitä ja päätti lisätä seniorien MM-kilpailua varten varatun 
summan 16 000 euroon. Sillä katetaan kahdeksan keilaajan matkat, kilpailu-
maksut, majoitus ja peliasut. Korotuksen vaatimat varat siirretään kilpailujen  
televisioinnista ja markkinoinnista.  
Tämän jälkeen talousarvio hyväksyttiin esitettäväksi liittovaltuuston syyskoko-
ukselle.  
 
- Sääntömuutosehdotukset 
Käsiteltiin kilpailuvaliokunnan esitys SM-kilpailusääntöjen muutoksiksi. Muutok-
sista suurin oli miesten B-tason SM-kilpailujen aloittaminen samaan tapaan 
kuin 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.  
Lyhyen keskustelun jälkeen SM-säännöt hyväksyttiin esitettäväksi liittovaltuus-
ton syyskokoukselle.  
Talousvaliokunta esitti muutosta merkki- ja palkintosääntöihin niin, että SKL:n 
viirin hinnaksi määritetään 100 euroa. Nykyisin säännöissä on ristiriita, yhdessä 
pykälässä viiri mainitaan ilmaiseksi, toisessa hinnaksi määritetään 100 euroa. 
Muutos hyväksyttiin esitettäväksi liittovaltuuston syyskokoukselle.  
 
- Käsiteltiin valtuuston kokouksen haluamat selvitykset.  
Toiminnanjohtaja esitteli toimituskunnan selvitykset Keilaaja-lehdestä. Hän  
kertoi myös suunnitelmasta uudistaa SKL:n Internet-sivut. 
Puheenjohtaja Järvinen kertoi, että selvitys jäsenkortista on aloitettu työvalio-
kunnassa. 



 

Järvinen totesi myös, että suunnitellusta SKL-maksusta on luovuttu ainakin 
toistaiseksi. 
Hallitus totesi, että nämä selvitykset esitetään liittovaltuuston syyskokoukselle. 
 
 

9. SM-kilpailujen selvitykset 
 
Kilpailuvaliokunta oli tutustunut kevään SM-kilpailujen järjestäjien selvityksiin 
kilpailuistaan.  
- Miesten avoimet mestaruuskilpailut Raisiossa: Kilpailumaksua oli hakemuk-
sesta korotettu kolmella eurolla 44 euroon. Toiminnanjohtaja ottaa yhteyttä  
Raisioon ja selvittää korotuksen perusteet. Kilpailuun on myös kaavailtu liikaa 
eriä suhteessa odotettavaan osallistujamäärään. Myös tästä toiminnanjohtaja 
keskustelee järjestäjän kassa. 
- Naisten SM-kilpailut Tuusulassa: Selvitys hyväksyttiin. 
- Nuorten ja juniorien SM-kilpailut Tammisaari: Aikataulua on syytä tarkistaa. 
Nyt viimeisetä erästä loppukilpailuun on vain kolme päivää, mikä on liian lyhyt 
aika. Toiminnanjohtaja ottaa yhteyttä Tammisaareen. 
- Seniorien SM-kilpailut Riihimäellä: Selvitys hyväksyttiin. 
- Veteraanien SM-kilpailut Salon Hanhivaarassa: Kilpailuun on kaavailtu liikaa 
eriä suhteessa odotettavaan osallistujamäärään. Toiminnanjohtaja ottaa  
yhteyttä järjestäjään. 
 
  

10. Valiokunta-asiat 
 
Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi talousvaliokunnan pöytäkirja 2/2014. 
Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi teknisen valiokunnan 17.9.2014 pidetyn kokouk-
sen pöytäkirja. 
Käsiteltiin teknisen valiokunnan 13.–19.10.2014 pidetyn etäkokouksen pöytäkir-
ja. Hallitus keskusteli vilkkaasti Harri Kalliokosken erosta, sen syistä ja vaiku-
tuksista. Pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 
 
Maarit Kotola poistui kokouksesta. 
 
 

11.  Ansiomerkkianomukset 
 
Hallitus päätti myöntää anomuksesta seuraavat ansiomerkit: 
Hopeinen ansiomerkki: Aimo Pakarinen, Vanitas, Vantaa 
 
 

12.  Saapuneita kirjeitä 
 

Kokoukselle ei ollut lähetettyjä kirjeitä. 
 
 
 
 
 
 



 

13.  Muut asiat 
 

Tuija Hiltunen otti esille Liittomyllyjen surkean tilan ja kysyi hallituksen jäseniltä 
ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Asiasta keskusteltiin ja esille nousivat 
mm. kaikkien kisojen pelaaminen samaan aikaan samassa hallissa ja pelimuo-
tojen yhtenäistäminen ja tarkistaminen.  
Mitään päätöksiä asiasta ei tehty. 
 
 

14.  Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Järvinen kiitti kaikkia hallituksen jäseniä nimeltä mainiten kulu-
neesta kahdesta vuodesta. Hän mainitsi että kokoonpanossa on ollut keilailul-
lista voimaa ja että eteenpäin on menty monessa asiassa. 
Järvinen päätti kokouksen klo 20.03. 

 
 

Vakuudeksi: 
      
 

 
 
 Harri Järvinen Pekka Korpi 
 Puheenjohtaja Sihteeri 


