
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 9/2020 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 18.8.2020 klo 13.30 
 
Paikka: Ruusulan keilahallin yläkabinetti/etätyökalu Zoomin kautta 
 
Läsnä: Olli Hossi   puheenjohtaja 
 Jari Ratia 
  Jani Koivukangas 
 Jaakko Räikkönen 
 Raimo Palokoski etänä 
 Juha Immonen etänä, Arto Hyvösen varajäsen 
  Ossi Kauppi  etänä 
 Jari Kallio  etänä 

 Sami Lehtimäki etänä 
 Janne Kolhonen etänä 
 Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  

  
   
Poissa: 
                
  
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; 

- 8/2020, etäkokous pidetty 19.5.2020 (Liite1) 
 

5. Toiminnanjohtajan katsaus 
 

• jäsentilanne (O.H)  



 

    Puheenjohtaja kävi läpi jäsentilanteen. Koronan vaikutus jäsenmäärään näyttää  
    odotettua vähäisemmältä. Jäsenmäärä elää tällä hetkellä päivittäin, koska  
    rekisteröinnit ovat paikallisliitoilla käynnissä. Jäsenmäärän totuudenmukaisempi 
    luku saadaan syyskuun kokoukseen. 
    -   budjetin toteutumisen arvio per 31.7.2020 (SJ) 
    Toiminnanjohtaja kävi läpi taloustilanteen. Arvokilpailujen siirtymiset ja peruuntumiset 
    tältä vuodelta tulevat vaikuttamaan huomattavasti vuoden 2020 tulokseen.  
    -   koronan vaikutukset, valtioneuvoston suositukset 
    Puheenjohtaja Hossi kertoi tämänhetkisestä tilanteesta ja valtioneuvoston suositukset 
    aiheuttivat päivityksiä myös SKL:n koronaohjeistukseen. Pahentuneen koronatilanteen   
    ja valtioneuvoston antamien turvaetäisyyksien takia SKL:n koronaohjeistusta päivitettiin 
    sarja- ja kilpailuvaliokunnan esityksen mukaisesti (Liite2 ja 3). Erityisesti alkavien 
    valtakunnansarjojen osalta turvaetäisyyksien noudattaminen nähtiin nykypelimuodolla  
    hyvin haasteelliseksi. Todettiin että, kun radalla on enintään 3 keilaajaa, niin turvavälejä  
    on vielä mahdollista noudattaa pelien aikana. Näin ollen, jotta saamme sarjat  
    suunnitellusti taas käyntiin, joukkueiden kokoonpano on kaikissa valtakunnansarjoissa  
    ja kaikilla sarjatasoilla toistaiseksi kolme (3) keilaajaa. Päätös on voimassa vuoden 
   vaihteeseen asti (31.12.2020), minkä jälkeen siirrytään normaaleihin joukkuekokoihin 
   tilanteen niin salliessa. Jatkosta tehdään päätös marras-joulukuun aikana. 
   Janne Kolhonen jätti pelitavasta eriävän mielipiteen ja halusi tämän kirjattavaksi  
   pöytäkirjaan. Kolhonen ehdotti vielä pienempää pelaajamäärää/rata ja 
   valtakunnansarjojen siirtoa kaikilla tasoilla keväälle 2021. 

• uuden keilaajan etukortti (O.H) 
    12 keilahallia on tällä hetkellä ilmoittautunut mukaan. Uusia tulee pikkuhiljaa mukaan 
    ja halleja tullaan vielä lähestymään muistutuksella. Ensimmäinen keilahalleille  
    suunnattu koulutus järjestettiin kesäkuussa. 

• markkinointi (SJ) 
     Uuden keilaajan etukorttiin on tehty markkinointimateriaali jo valmiiksi. Tähän liittyvä  
     markkinointivideo on jo käsikirjoitettu ja se kuvataan syyskuun alussa. Video  
     annetaan maksutta kaikille kampanjassa oleville keilahalleille käyttöön. Sosiaalisen 
     median eri kampanjoita videon kera aloitetaan kohdistetusti pyörittämään elokuussa.  
     Tällä hetkellä facebookissa on käynnissä valtakunnallinen markkinointikampanja  
     arvontoineen ja se on saanut isoja määriä katselukertoja. Youtubessa on ollut 
     käynnissä touko-kesäkuun valtakunnallinen kampanja.      
-   tehtävälista 
    Puheenjohtaja kävi läpi hallituksen tehtävälistan (liite4) 
 

6. Kansainväliset asiat 
 

- miesten EM-kilpailut 12.-23.1.2021 mahdollinen siirtäminen 
Jo kertaalleen elokuulta tammikuulle siirrettyjen miesten EM-kilpailujen tilanne järjestämi-
sen kannalta on hyvin hankala johtuen eri Euroopan maiden matkustusrajoituksista. 
Hallitus päätti yksimielisesti siirtää kotikisat elokuulle 2021. Uudet päivät ovat näin ollen 
11.-22.8.2021. Euroopan Keilailuliitolta odotetaan vielä hyväksyntä päätökselle. 
- World Bowling arvokilpailuiden tilanne 
Tänä vuonna 2020 ei pelata yhtään arvokilpailua. Maaliskuulta 2021 siirrettiin myös 
Qubica AMF World Cup/singlen MM lokakuulle 2021. Seuraava mahdollinen arvokilpailu 
on pääsiäisviikon 2021 Juniorien EM-kilpailut Tilburgissa. 



 

- World Bowling Extra Ordinary Congress 2.11.2020 
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat etäyhteydellä World Bowlingin järjestä-
mään ylimääräiseen kongressiin, joka järjestetään Lausannessa 2.11.2020. 
 7. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
 
 - nuoriso- ja koulutusvaliokunnan etäkokous, kokouspöytäkirja 25.-28.5.2020 (Liite5) 
 Hyväksyttiin esitys. 
 - kilpailu- ja sarjavaliokunnan etäkokous, kokouspöytäkirja 16.6.2020 (Liite6) 

• keilapallon tekniset määräykset, hallituksen etäkokous vahvisti 
kilpailu- ja sarjavaliokunnan esityksen 30.7.2020 (Liite7) 

 Hallitus oli jo aiemmin etänä 30.7. hyväksynyt esityksen. Merkitään tähän pöytäkirjaan. 
 -  kilpailu- ja sarjavaliokunnan etäkokous, kokouspöytäkirja 12.8.2020 (Liite8) 
 Hyväksyttiin esitykset päivitetyistä koronaohjeistuksista pienin lisäyksin (kts. käsitelty 
 kohta 5. 
  

 
8. Maajoukkueasiat 
 

    Psyykkistä valmennusta on annettu ryhmäläisille Aapo Kilpeläisen johdolla. 
    Fysiikkavalmentaja Jaana Puhakka on antanut myös tehtäviä maajoukkueryhmäläisille.  
    Ryhmien toiminta on käynnistynyt kesäkuun alusta pienryhmätreeneillä keilailun osalta  
    eri paikkakunnilla.  
    Vallitseva tilanne ja arvokilpailuiden siirtämiset/peruuntumiset hankaloittavat valmis- 
    tautumisia. Harjoittelu- ja leiritoiminta pyritään pitämään kuitenkin mahdollisimman  
    normaalina ja kaudelle on jo suunnitelmat tehty. 
    Päävalmentajan sopimus on nyt uusittu ja allekirjoitettu. 
 
 
  9. Ansiomerkkihakemukset 

 
  - BC Prickarna (Liite9) 
  Hyväksyttiin anomukset. 

 
  10. Saapuneet kirjeet 
     

    - SM-kilpailuiden 2020 järjestäjien esitys (Liite10) 
    Syksyksi 2020 keväältä siirrettyjen SM-kilpailuiden järjestäjät olivat lähettäneet 
    hallitukselle vetoomuksen SM-kilpailuiden SKL:n 5 euron osuuden poistamisesta tämän 
    syksyn kilpailuista. Perusteluina oli koronan aiheuttamat vaikutukset 
    osallistujamääriin, tämä on nähtävissä varaustilanteista jo tässä vaiheessa.  
    Hallitus keskusteli päätöksen pohjaksi pitkään ja päätti, että nuorten- ja junioreiden, 
    miesten ja naisten SM-kilpailumaksuosuudesta tilitetään SKL:lle 5 euron sijaan 
    2,5 euroa/osallistuja. 
    Veteraanien SM-kilpailujen tilanne käsitellään myöhemmin, koska kisat pelataan 
    loppuun marraskuussa. 
 
   11. Muut asiat 
  
       - rekisteriohjelman suunnittelutyöryhmän tilannekatsaus 



 

       Rekisterityöryhmän puheenjohtaja Janne Kolhonen esitteli tilannetta. Hintahaarukka 
       on tarjousten perusteella 20 000– 250 000 euroa. Työryhmä jatkaa selvittelyitä.  
       - vuoden palkittavat SKL 
       Diplomien jakaminen tapahtuu tulevassa Finnish Mastersin finaalissa. 
             
  12. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

   Tulevat kokoukset; 
 
   - hallitus 22.9.2020 klo 13.30 
   - liittokokous 31.10. klo 12.00 
   - valtuusto, ei vielä päätetty 
 
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Olli Hossi Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


