
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 3/2020 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 10.3.2020 klo 13.30 
 
Paikka: Ruusulan keilahallin kokoustila, Helsinki 
 
Läsnä: Olli Hossi   puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski 
 Ari Palm  Jani Koivukankaan varajäsen 
 Janne Kolhonen 
 Arto Hyvönen 
 Jari Ratia 
  Ossi Kauppi   
 Jaakko Räikkönen 

 Hannele Impola etäyhteydellä läsnä, Jari Kallion varajäsen   
 Pekka Vuorio veteraanivaliokunnan puheenjohtaja §5 
 Sami Järvilä  toiminnanjohtaja/sihteeri  

  
   
Poissa: Jani Koivukangas 
              Sami Lehtimäki ja varajäsen 
              Jari Kallio  
  
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. Lisättiin kohtaan kuusi Suomisportin käyt-
täminen ensilisenssien rekisteröintiin. 

 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 
      Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat; 

- 2/2020, kokous pidetty 12.2.2020 (Liite1) 
 

5. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 



 

 
 
  - veteraanivaliokunta esittäytyy, puheenjohtaja Pekka Vuorio  
   Veteraanivaliokunnan puheenjohtaja Pekka Vuorio oli kutsuttu kokoukseen 
   esittelemään valiokuntansa toimintaa ja suunnitelmia. Valiokunnan toimintaan kuuluu 
   muun muassa veteraanien valtakunnansarjojen järjestäminen, veteraanimiesten- ja 
   naisten liittomyllyjen järjestäminen, valtakunnallisen joukkueturnauksen järjestäminen ja 
   veteraanien PM-kilpailujen järjestäminen joka toinen vuosi.  
   Keskustelimme tässä yhteydessä myös ratatarkastusten nykyisistä säännöistä ja niiden    
   toimivuudesta ja sovimme, että asia menee ensin kilpailu- ja sarjavaliokunnan 
   käsittelyyn ja palaa sieltä seuraavaan hallituksen kokoukseen. Jari Ratia tuo asian 
   seuraavaan kokoukseen. 
      
  - toimintasääntöjen muutostilanne 
  Hallituksen nimeämä työryhmä kokoontui 20.2. työstämään toimintasääntöjä. 
  Toiminnanjohtaja esitteli ryhmän esittämistä kolmesta uudesta liittymätavasta suoraan 
  SKL:n alaisuuteen. Näistä hallitus päätyi yhteen malliin. Uudelle jäsenelle luodaan 
  mahdollisuus liittyä ensilisenssin kautta SKL:n valtakunnalliseen harrastajaseuraan, 
  mikäli paikkakunnalta ei harrastajaseuraa (entinen vastaanottoseura-nimitys) löydy. 
  Toimintasääntöihin tulee myös muita vastuullisuuteen liittyviä päivityksiä. Jäsenliitoille 
  lähetetään päivitetyt toimintasäännöt kevään aikana tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. 
 
 6. Toiminnanjohtajan katsaus 
 

- Jäsentilanne ja Suomisportin käyttäminen ensilisenssien rekisteröintiin 
Puheenjohtaja Hossi kävi läpi jäsentilanteen. SKL:n jäsenmäärä on 1.3.2020 yh-
teensä 9398 jäsentä.  
Toiminnanjohtaja kertoi kentältä tulleet palautteet ja haasteet Suomisportin käyttämi-
sestä ensilisenssien rekisteröintiin. Ongelmat ovat laajat ja paikallisliittojen käyttäjille 
aiheutuu turhaa työtä kahden rekisterin käyttämisestä ja niiden välisistä siirroista. 
Hallitus päätti yksimielisesti, että Suomisportin käytöstä luovutaan kauden päätyttyä. 
Tämän korvaamiseksi käynnistetään selvitys oman verkkokaupan käyttöönotosta kos-
kien ensilisenssien kautta tapahtuvia rekisteröintejä. 

- Uuden keilaajan etukortti 
Puheenjohtaja Olli Hossi osallistui MaRan keilahallityöryhmän kokoukseen ja kertoi 
omalle porukalle kokouksen jälkeen suunnitelmissa olevasta etukortista. Tätä varten 
perustettavan työryhmän kokoonpanoon kerätään parasta aikaa keilahalliyrittäjiä. 

- Markkinointi 
Youtubessa on koko Suomen kattava kampanja menossa. YLE on vahvistanut, että 
miesten ja naisten SM-kilpailujen mitalipelit näytetään suorana lähetyksenä TV2:lta 
sunnuntaina 24.5. klo 18.30-20.00.  

 
7. Taloustulos 2019 
 
     Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle vuoden 2019 lopullisen taloustuloksen. Tulos on  
     3377,25 euroa alijäämäinen. Hallitus hyväksyi esittelyjen jälkeen tilinpäätöksen 
     yksimielisesti esitettäväksi valtuustolle (Liite2). 
 
 



 

8. Kansainväliset asiat 
 

    - miesten EM-kilpailut 12.-23.8.2020 järjestelyt 
    32 maata on ilmoittautunut EM-kilpailuihin. Järjestelyt ovat mallillaan. Pääsylippuja  
    on aloitettu myymään Ticketmasterin kautta. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 
    31.3. Talin keilahallilla. 

  - QubicaAMF ja World Bowling kumppanuussopimus (Liite3) 
  Luettiin tiedoksi World Bowlingin julkaisema kumppanuussopimus. MM-kisat tullaan  
  järjestämään jatkossa QubicaAMF:n keilahalleissa.  
 
9. Maajoukkueasiat 
 

     Toiminnanjohtaja kertoi maajoukkuetoiminnan kuulumiset. Seuraava leiri pidetään 
     14.-15.3. Hanhivaaran keilahallissa. Naisten EM-joukkueen valinnat tehdään 
     maaliskuun aikana. 
     Tampereen Urheiluakatemian kanssa on neuvoteltu mahdollisista resurssiavuista 
     koskien Kaupin harjoituskeskuksessa tapahtuvia valmennuksia ja leirityksiä. 
   

 10. Ansiomerkkihakemukset 
 
- keilaseura Kamut (Liite4) 
Kaikki ansiomerkkianomukset hyväksyttiin. 
 

  11. Saapuneet kirjeet 
      
       Ei saapuneita kirjeitä. 
  
  12. Muut asiat 
  
       Janne Kolhonen kertoi tiedoksi, että hän on hankkinut myös kuvauskaluston 
       livelähetyksien kuvauksiin. Kiinnostuneet voivat olla suoraan häneen yhteydessä. 
             
  13. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

   Tulevat kokoukset; 
   - hallitus 14.4.2020 
   - valtuusto 16.5.2020 
     
 
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.59. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Olli Hossi Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


