
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 2/2020 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 12.2.2020 klo 13.30 
 
Paikka: Ruusulan keilahallin kokoustila, Helsinki 
 
Läsnä: Olli Hossi   puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski 
 Jani Koivukangas 
 Janne Kolhonen 
 Jari Ratia 
  Ossi Kauppi   
 Jaakko Räikkönen 

 Hannele Impola etäyhteydellä läsnä, Jari Kallion varajäsen   
 Sami Lehtimäki etäyhteydellä läsnä 
 Kai Hilden  nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja §8 
 Sami Järvilä  toiminnanjohtaja/sihteeri  

  
   
Poissa: Arto Hyvönen  
  
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi.  
 

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; 

- 1/2020, kokous pidetty 10.1.2020 (Liite1) 
 

  5. Maajoukkueasiat 
 
      Toiminnanjohtaja kävi läpi ajankohtaisia asioita. Tampereen harjoituskeskuksen 
      asiantuntijaverkoston luomiseksi käydään neuvotteluja Tampereen Urheiluakatemian 



 

     kanssa. Seniorit menestyivät EM-kilpailuissa tuoden niistä viisi mitalia, joista kaksi oli  
     kultaisia. 
 
 6. Toiminnanjohtajan katsaus 
 

- Jäsentilanne 
Puheenjohtaja Hossi kävi läpi jäsentilanteen. SKL:n jäsenmäärä on 12.2.2020 yh-
teensä 9341 jäsentä. Ollaan yhteydessä liittoihin, joihin ei ole tullut yhtään uutta  
jäsentä ja kuullaan kuulumiset. Hossi esitteli toimintamallin eri vaihein, jolla aloitteleva 
keilaaja saataisiin pysymään lajin parissa. Tämän toimintamallin loppuun saatta-
miseksi perustetaan hallituksenalainen työryhmä, johon SKL:sta tulisi puheenjohtaja 
ja toiminnanjohtaja sekä 3-4 keilahalliyrittäjää. 

- Taloustilanne per 31.1.2020 
Toiminnanjohtaja kävi läpi hallitukselle vuoden 2019 tuloksen. Tilinpäätös oli esillä jo 
edellisenä päivänä talous- ja työvaliokunnan kokouksessa. Lopullinen tilinpäätös käsi-
tellään hallituksen seuraavassa kokouksessa.  

- Jäsenkyselyn koonti 
Toiminnanjohtaja oli lähettänyt hallituksen jäsenille koonnin marraskuussa jäsenistölle 
teetetystä kyselystä. Yhteenveto tuloksista julkaistaan seuraavassa Keilaajalehdessä 
(Liite2). 

- Markkinointi 
Youtubessa on koko Suomen kattava kampanja menossa. SKL:lle on tehty uusi 
video, jossa keilailua tuodaan esille kolmessa eri sukupolvessa. Tuleviin EM-kilpailui-
hin on tehty markkinointivideo, jota käytetään muun muassa lipunmyynnissä Ticket-
masterin kautta. Keilailu Klubin kolmannen tuotantokauden kuvaukset on tehty ja 
sarja tulee ulos CMorelta kevään aikana. Keilailugaalaa ei järjestetä tänä vuonna. 
Sen tilalle suunnitellaan uutta konseptia. Liigafinaalin jälkeen on luvassa kuitenkin ta-
pahtuma, joka järjestetään paikallisten toimijoiden toimesta. Palkittaville jaetaan tun-
nustukset SKL:n järjestämissä isoissa tapahtumissa tänä vuonna.  

 
7. Kansainväliset asiat 
 
    - miesten EM-kilpailut 12.-23.8.2020 järjestelyt 
    Toiminnanjohtaja kertoi järjestelyiden tilanteesta. Ilmoittautumiset loppuvat 15.2.2020.  
    Noin 30 Euroopan maata odotetaan osallistuvan. Järjestelyt ovat hyvällä mallilla ja 
    liput EM-kilpailuihin tulevat myyntiin Ticketmasterin kautta maaliskuun alussa. 
    - ETBF arvokilpailuhaut 2022-2023 
    Euroopan liitto hakee arvokilpailujen järjestäjiä vuosille 2022-23. SKL ei tule 
    hakemaan tarjolla olevia kilpailuita. SKL tarjoaa Bowling Oy:lle mahdollisuuden 
    hakea kilpailuja. 
 
8. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
 
   - nuoriso- ja koulutusvaliokunta esittäytyy, Kai Hilden Pj. 
   Nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Kai Hilden oli kutsuttu kokoukseen 
   esittelemään valiokuntansa toimintaa ja suunnitelmia. Valiokunnan toimintaan kuuluu 
   muun muassa Junnu Tourin pyörittäminen, Tulevaisuuden ryhmän toiminta, 
   valmentaja- ja ohjaajakurssit sekä aluevalmennus. Valiokunta kokoontuu SKL:n  
   toimistolle yhdeksi päiväksi 5.3. ideoimaan lasten saamiseksi lajin pariin. 

     - toimintasääntöjen muutostilanne 



 

     Hallituksen nimeämä työryhmä kokoontuu 20.2. ensimmäiseen palaveriin. 
     Sääntömuutoksista tehdään esitys, joka lähetetään jäsenliitoille kommentti- 
     kierrokselle kevään aikana. 
 
   

 9. Ansiomerkkihakemukset 
 
Ei hakemuksia. 
 

  10. Saapuneet kirjeet 
      
      Ei saapuneita kirjeitä. 
  
  11. Muut asiat 
 
      Suomalaisen keilailun strategiaa tullaan päivittämään ja se lisätään hallituksen  
      tehtävälistalle.         
       
  12. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

   Tulevat kokoukset; 
   - hallitus 10.3.2020 
   - hallitus 14.4.2020 
   - valtuusto 16.5.2020 
     
 
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.54. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Olli Hossi Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


