
 
 
 
 
Suomen Keilailuliitto ry   Pöytäkirja 7/2020 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 11.5.2020 klo 16.00 
   
Ylimääräinen etäkokous Zoom-työkalun kautta 
 
Läsnä: Olli Hossi  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
 Arto Hyvönen  
 Jani Koivukangas 
 Ossi Kauppi 
 Jari Ratia 
  Jaakko Räikkönen 
 Janne Kolhonen 
 Sami Lehtimäki 
 Jarmo Tamminen kilpailu- ja sarjavaliokunnan puheenjohtaja 
  Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  
  
Poissa: Jari Kallio ja varajäsen 
 
 
1. Suomen Keilailuliiton ohjeistus keilailuun koronapandemian aikana 

 
SKL:n kilpailu- ja sarjavaliokunnan puheenjohtaja Jarmo Tamminen esitteli valiokuntansa 
esityksen liiton ohjeistukseksi. Hallitus keskusteli esityksen pohjalta ja hyväksyi pienen li-
säyksen jälkeen yksimielisesti valiokunnan esityksen. 
(Liite 1 Suomen Keilailuliiton ohjeistus keilailuun koronapandemian aikana) 
 
2. Muut kilpailu- ja sarjavaliokunnan sääntömuutokset 

 
Kilpailusääntöjä päivitettiin valiokunnan esityksen mukaisesti. Hallitus Arto Hyvösen esityk-
sestä oli pyytänyt tarkennusta tähän 26.3. kokouksessa päättämäämme lisäykseen keskiar-
vojen harkintaan. 26.3.2020 kirjoitimme sääntöön: Silloin kun paikallisliiton hallitus tekee 
keskiarvon tai luokituksen harkintapäätöksen, on tästä päätöksestä aina lähetettävä perus-
telut SKL:n kilpailu- ja sarjavaliokunnalle. Ilman hyväksyttäviä perusteluita SKL:n kilpailu- ja 
sarjavaliokunnalla on oikeus hylätä harkintapäätös. Uusi tekstiehdotus tähän sääntökoh-
taan: Paikallisliitto hyväksyttää harkintapäätöksen perusteluineen SKL:n kilpailu- ja sarjava-
liokunnalla ennen muutoksen tekemistä. SKL:n kilpailu- ja sarjavaliokunta toimii vastaavasti 
käyttäessään harkintaa ohi jäsenliiton. 
(Liite 2 Kilpailu- ja sarjavaliokunnan kokouspöytäkirja 6.5.2020) 
 
 
 



3. Uuden keilaajan etukortti 
  
Puheenjohtaja Olli Hossi kertoi hallitukselle etukortin kuulumiset. Työryhmä, joka koostuu 
muun muassa useasta halliyrittäjästä, oli pitänyt toisen palaverinsa 5.5. Palaveri sujui hy-
vässä hengessä ja SKL:n puolelta puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan esitykset kortin 
eduista saivat yksimielisen hyväksynnän. Puheenjohtaja Hossi luki hallitukselle myös tule-
van bloginsa sisällön, joka koski etukorttia. Hallitus hyväksyi yksimielisesti suunnitellun etu-
kortin sisällön sekä suunnitelmat sen lanseeramiseen ja käyttöönottoon tulevan kauden 
alusta. (1.7.2020 alkaen). Etukortin esitys viedään myös valtuuston kevätkokoukseen. 
(Liite 3 Etukorttityöryhmän muistio 5.5.2020) 
 
4. Valtuuston etäkokouspäätös 
 
Eduskunta on hyväksynyt lain, jolla voidaan väliaikaisesti poiketa yhdistyslain määräyksistä 
koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi; https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/04/yh-
distysten-kokousten-pitamiseen-helpotuksia/ 
Hallitus päätti, että valtuuston tuleva sääntömääräinen kevätkokous pidetään 14.6.2020 
etäyhteyksin Zoomin kautta. 
 
Vakuudeksi: 
 
 
 

 
           Olli Hossi Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 
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