
   
 
 
 
Pöytäkirja Suomen Keilailuliiton liittovaltuuston sääntömääräisestä syyskokouksesta 
 
 
 
Aika: 14.12.2019, klo 12.30 
 
Paikka: Sokos Hotelli Vantaa  
 
Läsnä: 
 Jarkko Ruohoaho, puheenjohtaja  
 Marko Saarni, varapuheenjohtaja 

Kaj Kerbs 
Janne Kolhonen  
Jorma Lappeteläinen 
Ilkka Saari 
Pekka Taavitsainen 
Ari Kotirannan 
Marja Hongisto  
Petri Mannonen 
Markus Nevalainen 
Gunilla Lehtinen, Sami Hännisen 1. varajäsen 
Tommi Honkanen  
Taisto Koski 
Kati Vähä-Koivisto 
Olli Haakana 
Kaarlo Kekkonen 
Kalle Haapanen 
Päivi Uusinarkaus 
Paavo Pakonen 
Heidi Manninen, naiskeilailun edustaja  
Kai Hildén, nuoriso- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja 
Olli Pakonen, teknisen valiokunnan puheenjohtaja 

 Perttu Jussila, SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja 
Sami Järvilä, SKL:n toiminnanjohtaja  

 
Poissa:  Jarmo Tamminen ja varajäsenet 

 Leif Tuomisalo ja varajäsenet  
 Jarmo Ahokas, vastuuvalmentaja 
 Jarmo Tamminen, kilpailu- ja sarjavaliokunnan puheenjohtaja 

  Pekka Vuorio, veteraanivaliokunnan puheenjohtaja 
 Markus Keskiruokanen, markkinointi- ja tulevaisuusvaliokunnan pj. 
 

  
 



1. Kokouksen avaus 
 

Liittovaltuuston puheenjohtaja Jarkko Ruohoaho avasi valtuuston kokouksen toivotta-
malla kaikki lämpimästi tervetulleiksi. Avauksen jälkeen Ruohoaho antoi puheenvuo-
ron hallituksen puheenjohtaja Perttu Jussilalle, joka kertoi tapahtumista menneeltä 
kaudelta. Tämä on ollut hyvin monivaiheinen vuosi. Sponsorirahojen hankinnassa on 
ollut hyvä ja nousujohteinen vuosi. Huippu-urheilun saralla ollaan saavutettu menes-
tystä ja kehitystyötä ollaan suunnitelmiemme mukaisesti tehty. Sanna Pasasen me-
nestyminen MM-kisoissa ja yhteensä maajoukkueen 32 arvokilpailumitalia tältä vuo-
delta on erinomainen saavutus. Olympiakomitean tehostamistuki nousi jälleen vuo-
delle 2020. Tulorekisterin käyttö on aiheuttanut kentällä haasteita. Tulevan vuoden 
100 euron palkintorahan tuloraja on hyvä uudistus ja hyvä, että asia on huomioitu ja 
näin korjattu. SKL on Tour on kiertänyt Suomea ja sieltä on saatu hyviä palautteita. 
Seuraavassa syksyn 2020 liittokokouksessa tulee toimintasääntöihin uudistuksia muun 
muassa toiminnan vastuullisuuden suhteen (OKM:n kriteeriksi 15 prosenttia jaettavaan 
avustukseen). Kansainvälisellä puolella World Bowlingin toimitusjohtaja vaihtui. Kevin 
Dornbergerin tilalle valittiin Andy Oram. Hän on ollut heti valintansa jälkeen henkilö-
kohtaisessa yhteydenpidossa ja näin asioihin on tullut jo toivomaa muutosta. 
 
 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
 

Sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Sami Järvilä. Janne Kolhonen ja Kaj Kerbs 
valittiin toimimaan kokouksessa sekä pöytäkirjantarkastajina että ääntenlaskijoina. 

 
 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Tarkastettiin läsnä olevien valtuutettujen nimiluettelo. Läsnä olivat puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja sekä 18 varsinaista jäsentä ja yksi I varajäsen. Lisäksi paikalla olivat 
SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Perttu Jussila ja toiminnanjohtaja Sami Järvilä. 
Kokouskutsu ja asiakirjat oli toimitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kokous  
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
4. Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kaudelta 2018–2019 
 

Toiminnanjohtaja Sami Järvilä kävi läpi toimintakertomusta (Liite 1 ja 2).  
Kausi mentiin suunnitelmien mukaan. Kansainvälinen menestys oli jälleen hieno 20 ar-
vokilpailumitalin myötä. Liiton jäsenlehti, Keilaajalehti, sai rinnalleen verkkolehden al-
kuvuodesta 2019. Tulorekisterin ja GDPR:n uudistukset aiheuttivat monia eri toimenpi-
teitä myös liiton toimintaan. Keväällä 2019 aloitettiin myös uuden verkkosivuston uu-
distaminen. Uusia yhteistyökumppanuuksia myös solmittiin.  
Toimintakertomuksesta oli havaittu pari puutetta, jotka korjataan. Käsittelyn jälkeen toi-
mintakertomus hyväksyttiin. 

 
 
5.   Hallituksen jäsenten, valiokuntien jäsenten, valmentajien ja tilintarkastajien palk-

kioiden ja matkakorvausten päättäminen 
 



Toiminnanjohtaja esitteli hallituksen esityksen SKL:n toimijoiden palkkioiksi. Hallinnon 
korvauksiin ja palkkioihin vuodelle 2020 tehtiin pari muutosta. 20 euron suuruinen päivä-
raha arvokilpailuissa poistettiin ja aikuisten lisäksi nuorille maksetaan ulkomaanpäivä-
raha. Juniorit saavat vielä jatkossakin ateriakorvauksen. 
Kokous hyväksyi hallituksen esityksen (Liite 3). 
 
 

6. Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen tilikaudelle 2020 
 

Hallituksen esitys oli, että henkilöjäsen, seurajäsen eikä ensilisenssin jäsenmaksuja 
korotettaisi tulevalle vuodelle. 
Liittymismaksua ei esitetty perittävän. Valtuusto hyväksyi molemmat esitykset. 
 

7. Talousarvion käsittely tilikaudelle 2020 
 
Toiminnanjohtaja kävi läpi hallituksen esittämää talousarviota. Valtionapujen oletetaan 
säilyvän ennallaan vuonna 2020. Valtioneuvosto on päättänyt vuoden 2020 budjetin 
täydennyksellä kumota aiemmin suunnitellun 2,4 miljoonan euron leikkauksen liikunta-
järjestöjen avustuksiin. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tukipäätös oli jo saatu 
marraskuussa 52 000 eurosta. Valtuusto hyväksyi myös toiminnanjohtajan esityksen 
Olympiakomitealta saatavasta 15 000 euron tehostamistuen lisäyksestä siirrettäväksi 
talousarviossa kohtaan huippu-urheilun kulut sekä avustustuottoihin vastaava summa. 
Budjetin loppusumma nousee nykyisestä miljoonasta eurosta yli 1,2 miljoonaan eu-
roon johtuen kesän tulevista miesten EM-kotikilpailuista. 
 
Käsittelyn jälkeen valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2020 talousarvioksi 
(Liite 4).  
 

8.  Tilin- ja varatilintarkastajien valinta 
 
Valtuuston edustaja Kerbs esitti, että jatkettaisiin samoilla. SKL:n tilintarkastajiksi valit-
tiin BDO Oy tilintarkastusyhteisöstä Juha Selänne (KHT) ja Ari Lehto (KHT ja JHT). 
Heidän varalleen tulivat valituiksi BDO Oy tilintarkastusyhteisöstä Sari Isaksson (KHT 
ja JHT) ja Riku Kärnä (KHT) Truedot Oy:stä. 
 
 

9.  Jäsenliittojen tekemät aloitteet 
 

- Helsingin Bowlingliitto ry. 
HBL:ltä oli tullut aloite entisen SKL:n puheenjohtaja Harri Järvisen nimeämisestä 
SKL:n kunniapuheenjohtajaksi. SKL:llä ei ole tällä hetkellä kunniapuheenjohtajaa. Tä-
män kokoisella lajiliitolla pitäisi olla ansioituneita puheenjohtajia kyseiseen positioon. 
Kun katsotaan lähitulevaisuuteen, niin näköpiirissä ei ole kunniapuheenjohtajan saa-
pikkaita täyttävää henkilöä. 
GB:n Harri Järvinen on ansioitunut SKL:n entinen puheenjohtaja ja hänellä on kunnia-
puheenjohtajalta vaadittavaa arvovaltaa niin jäsenistön kuin lajin ulkopuolisten keskuu-
dessa. 
Myös iän puolesta hän on saavuttanut kunnioitettavan 60 vuoden rajapyykin. 
Valtuuston jäsen Lappeteläinen esitti, että Järviselle myönnettäisiin kunniapuheenjoh-
tajuus. Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 



 
 
10. Muiden kokouksessa esille tulevien asioiden käsittely 
 

- Liittohallituksen puheenjohtajan eropyyntö 
SKL:n nykyinen puheenjohtaja Perttu Jussila oli lähettänyt eropyynnön 25.11.2019, ja 
pyytänyt eroa 31.12. vedoten henkilökohtaisiin syihin. Valtuuston puheenjohtaja Ruo-
hoaho luki pyynnön. Jäsen Haapanen esitti, että pyyntö hyväksyttäisiin. Valtuusto hy-
väksyi tämän yksimielisesti. 
- Liittohallituksen uuden puheenjohtajan valinta ja muut mahdolliset toimenpiteet 
SKL:n puheenjohtajaksi tulevaksi toimikaudeksi (1.1.-31.12.2020) oli etukäteen ilmoit-
tautunut kaksi ehdokasta. Raimo Palokoski Turusta ja Olli Hossi Helsingistä. Muita eh-
dokkaita ei enää ehdolle asettunut. Valtuusto oli antanut molemmille ehdokkaille viiden 
minuutin pituiset esittäytymismahdollisuudet ennen vaaleja. Arvottiin, kumpi ehdok-
kaista olisi ensimmäisenä vuorossa. Hossi aloitti. Esittäytymisten jälkeen pidettiin sul-
jettu lippuäänestys, jossa jokaisella paikalla olevalla valtuuston jäsenellä oli yksi ääni. 
Paikalla oli yhteensä 21 ääntä. Äänestystulos oli seuraava; 
Olli Hossi: 11 ääntä 
Raimo Palokoski: 10 ääntä 
 
Olli Hossi valittiin SKL:n uudeksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.1.-31.12.2020. 

 
11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Ruohoaho päätti kokouksen klo 14.55 ja kiitti kaikkia läsnäolijoita hyvin 
sujuneesta kokouksesta.   

 
 
Vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
   
Jarkko Ruohoaho   Sami Järvilä 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Olemme tänään tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja 
päätösten mukaiseksi. 
 
 
Helsingissä joulukuun _____ päivänä, 2019 
 
 
 
 
 



 
 
 
Janne Kolhonen   Kaj Kerbs    


