
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 8/2019 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 1.10.2019 klo 13.30 
 
Paikka: Ruusulan keilahallin kokoustila, Helsinki 
 
Läsnä: Perttu Jussila  puheenjohtaja 
 Jani Koivukangas 
 Janne Kolhonen 
 Jari Ratia 
  Juha Immonen Arto Hyvösen varajäsen  
 Ossi Kauppi 
 Jaakko Räikkönen 
 Sami Lehtimäki 
  Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  
  
   
Poissa: Jari Kallio ja varajäsen 
 Raimo Palokoski 
  
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetul-
leiksi.  
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. 
 

 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 
      Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat; 

- 7/2019, kokous pidetty 20.8.2019 (Liite1) 
   
  
 
 



 

 5. Henkilökunnan työtehtävien esittely, Tiina Keiriö ja Henri Havusela 
 
    SKL:n toimiston työntekijät kertoivat työtehtävistään ja toimenkuvistaan hallitukselle.  
    Molemmat ovat viihtyneet tehtävissään. Tiina on ollut SKL:n toimistolla töissä tasan  
    vuoden ja Henri 1,5 vuotta. 
 
6. Maajoukkueasiat 

    - maajoukkuevalmentajien valinta 2020 eteenpäin 
     Päävalmentaja Jarmo Ahokkaan esityksen mukaisesti Suomen Keilailuliiton 
     maajoukkuevalmentajiksi hallituksen päätöksellä valittiin tuleviksi kahdeksi vuodeksi  
     seuraavat valmentajat maajoukkueryhmille; 
     Naisten maajoukkueen valmentaja: Hilden Kai, Turku 
     Nuoret tytöt: Turja Heli, Seinäjoki 
     Junioritytöt: Veijanen Markku, Mikkeli 
     Nuoret miehet ja junioripojat: Immonen Juha, Varkaus 

       Päävalmentajan vastuulla on miesten maajoukkue. 
 
      Tampereen harjoituskeskus- ja seurantaryhmän valmennuksesta vastaavaksi nimettiin  
      Turtiainen Jussi, Tampere 

    - matkaraportti naisten MM-kisat 21.-29.8.2019 
     Annettiin hallitukselle tiedoksi (Liite2). 
    - matkaraportti senioreiden MM-kisat 2.-9.9.2019 
     Annettiin hallitukselle tiedoksi (Liite3). 

 
 7. Toiminnanjohtajan katsaus 
 

- Jäsentilanne 
SKL:n jäsenmäärä on 1.10.2019 9048 jäsentä. Sen on 463 jäsentä vähemmän kuin 
viime vuonna vastaavana ajankohtana. 

- SKL:n verkkosivujen tilanne 
Uudet verkkosivut julkaistaan tiistaina 8.10.2019. 

- ensilisenssi, Suomisport 
64 jäsenliitosta 35 on reagoinut ohjeistukseen, mutta vasta 15 on hoitanut vaadittavat  
toimenpiteet ohjeiden mukaisesti valmiiksi. 

- taloustilanne per 31.8.2019 
Toiminnanjohtaja kävi läpi taloustilanteen ja loppuvuoden arvion. 

 
8. Miesten EM-kilpailut 12.-23.8.2019 
  
    Toiminnanjohtaja kertoi tulevien kotikisojen järjestelyistä. Työryhmä on kokoontunut  
    säännöllisesti ja vapaaehtoisia haetaan mukaan lähiaikoina ilmoituksella. 
    Kilpailujen aikataulu on valmis, mutta on päivitettävissä mahdollisten televisiointien  
    mukaan. 

 
9. Kansainväliset asiat 
 
    Puheenjohtaja kertoi Las Vegasissa 1.9. pidetyn World Bowlingin kongressin 



 

    päätöksiä. Nykyinen puheenjohtaja valittiin jatkokaudelle. Uudet kisaformaatit  
    MM-kilpailuihin hyväksyttiin ja naisten ja miesten yhteiset MM-kisat pelataan 
    jatkossa cup-systeemillä baker-pelitavoin singleä lukuun ottamatta. 
     

 
 
10. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
 
   - vammaiskeilailun valiokunnan kokouspöytäkirja 12.9.2019 
   Hyväksyttiin (Liite4). 
   - kilpa- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 24.9.2019 
   Hyväksyttiin (Liite5). 

      
11. Ansiomerkkihakemukset 

 
- Ice Bowling 
Hyväksyttiin. 
 

  12. Saapuneet kirjeet 
      
        Ei saapuneita kirjeitä. 
  
  13. Muut asiat 
 
      - hallituksen jäsenen havaintoja puolelta vuodelta 
      Hallitus keskusteli havaintojen pohjalta mahdollisista kehittämistoimenpiteistä koskien 
      muun muassa miten SKL:n toimintaa pystyttäisiin kehittämään ja sen rajalliset resurs- 
      sit hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Jäsenmäärän vähenemiseen tulisi 
      etsiä ratkaisukeinot, myös toiminnan taloudelliseen turvaamiseen tulevina vuosina. 
      Yhtenä ajatuksena keskusteluissa heräsi, että voisiko SKL toimia vastaanottoseurana, 
      johon uudet keilaajat voisivat ensin liittyä suoraan ensilisenssillä ja kipinän saatuaan  
      sen jälkeen liittyä harkitsemaansa seuraan. Jäsenhankintaprosessi selkeytyisi näin 
      huomattavasti. Tämä vaatisi muutoksen toimintasääntöihin.  
        
       
  14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

   Tulevat kokoukset; 
    - hallitus 12.11.2019   
    - valtuusto 14.12.2019   
 
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 



 

 
           Perttu Jussila Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


