
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 1/2019 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 11.1.2019 klo 12.00 
 
Paikka: Talin keilahallin kokoustila, Helsinki 
 
Läsnä: Perttu Jussila  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
  Jari Kallio  
 Jani Koivukangas 
 Janne Kolhonen 
 Jari Ratia 
 Sami Lehtimäki 
 Arto Hyvönen 
 Ossi Kauppi 
 Jaakko Räikkönen 
  Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  
 Jarkko Ruohoaho valtuuston puheenjohtaja 
   
Poissa: 
  
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti uuden hallituksen jäsenet ter-
vetulleiksi vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Tämän jälkeen käytiin esittelykierros. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Listalle lisättiin yksi myöhemmin tullut kä-
siteltävä asia. 
 
 

4. Maajoukkueasiat 
 
Päävalmentaja Jarmo Ahokas esitteli valinnat juniorien MM- ja EM-kilpailuihin. MM-kil-
pailut keilataan Pariisissa 16.-24.3.2019 ja EM-kilpailut Wienissä 13.-22.4.2019. 
Molemmat esitetyt joukkueet hyväksyttiin (Liitteet1 ja 2). 

 



 

 
5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat; 

- 12/2018, kokous pidetty 13.11.2018 (Liite3) 
 
       
  6. Toiminnanjohtajan katsaus 

 
- jäsentilanne 
Jäseniä 11.1.2019 yhteensä 9756. Edellisenä vuonna luku oli vastaavana päivänä 
10 021. 
- markkinointi 
YouTube-kampanjointi jatkuu keilailun esittelyvideolla valtakunnallisesti. Uusi koululai-
sille suunnattu video on valmisteilla ja sitä on tarkoitus myös käyttää kampanjassa. 
Instagramiin ja Facebookiin on myös suunnitteilla kampanjoita. 
YLE:n kanssa on päästy sopimukseen vuonna 2019 ja 2020 televisioitavista lähetyk-
sistä. Ballmaster Open ja SM-kilpailujen finaalit näytetään molempina vuosina. Mai-
nosmyyntiä on myös saatu aikaiseksi näihin lähetyksiin. 
Toisen tuotantokauden Keilailuklubi-realitysarja on kuvattu ja se tulee ulos talven ai-
kana. 

  - verkkolehti 
  Suomen Keilailuliitolle on tehty näköislehden tilalle uusi verkkolehti-sivusto 
   www.keilaajalehti.fi. Sivusto on kategorioitu ja juttuja on helppo jakaa muun muassa  
   someen. 
 

7. Alustava taloustulos 2018 
  
      Toiminnanjohtaja esitteli alustavan arvion taloustuloksesta vuodelta 2018. Tulos  
      näyttää tehtyihin uudistuksiin ja OKM:n tukipäätökseen nähden hyvältä. 
 
 

8. Hallituksen jäsenten vastuualueet 
  
 Puheenjohtaja aloitti keskustelun hallituksen ensimmäisen vuoden keihäänkärjistä  
    strategiaan peilaten. Sovittiin, että mennään kahdella keihäänkärjellä; 
    Kilpakeilailun monipuolistamine ja Kaikki keilaa. 
    Hallituksen jäsenet valitsevat seuraavaan kokoukseen mennessä kumpaa teemaa 
    lähtevät työstämään. 

 
9. Kansainväliset asiat 
 

       Ei kansainvälisiä asioita.  
 

10. Valtuuston kokouksen kuulumiset 
 

        Valtuuston puheenjohtaja Jarkko Ruohoaho kertoi kokouksen kulusta. Rutiiniasioiden  
        lisäksi käytiin keskustelua jäsenliittojen passiivisista jäsenistä eli heistä, jotka ovat 
        jäseninä, mutta kilpailusarjoja ei ole heitettyinä. Kokouksessa keskusteltiin heidän  
        aktivointikeinoista. Ns. nollasarjalaisia on jäsenliitoissa huolestuttavan paljon. 

http://www.keilaaja/


 

 
11. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 

    

        - kilpailu- ja sarjavaliokunnan pöytäkirja 11.12.2018 
        Jari Ratia kävi läpi valiokunnan kokouspöytäkirjan. Keskiarvon leikkuriin tehtiin 
        muutos 95%-->90%:iin. Perustelut muutokselle: Kaikkien keilaajien leikkurimäärä on  
        (nykyisellä95%:lla vuoden aikana) noussut yli 40% kaikista peleistä. Lisäksi 
        keskiarvot nousevat suhteessa liian nopeaa mitä enemmän keilaaja keilaa. Muutos  
        toteutetaan helmikuun alusta.  
         Farmisopimussääntömuutos tehdään ensi kaudelle. Farmisopimuksen 14 päivän  
         käsittelyaika muutetaan seitsemään vuorokauteen ja pöytäkirjaotteista luovutaan.  
          Yksinkeilaaminen sallitaan ensi kauden alusta, kunhan keilaajan tulos on 
         todennettavissa kilpailun päättymiseen saakka (tuloslaskimien raportti). Tulos 
         pitää hyväksyttää keilahallin henkilökunnalla. Hyväksyttiin pöytäkirja (Liite4). 
         - valiokuntien kokoonpanot 2019 
        

Kilpailu- ja sarjavaliokunta: Jarmo Tamminen valittiin puheenjohtajaksi ja Jari Ratia  
jatkaa rivijäsenenä. Ei muita muutoksia. 
Veteraanivaliokunta: Ei muutoksia. 
Tekninen valiokunta: Olli Pakonen valittiin Markku Veijasen tilalle. 
Nuoriso- ja koulutusvaliokunta: Ei muutoksia. 
Talous- ja työvaliokunta: Ei muutoksia. 
Vammaiskeilailun valiokunta: Ei muutoksia. 
Markkinointi- ja tulevaisuusvaliokunta: Valiokuntaan nimettiin Jaana Puhakka ja 
Henri Havusela. Laitetaan avoimeen hakuun loput jäsenet. 
hakuun. 
         

12. Ansiomerkkihakemukset 
 
 Ei hakemuksia. 
 

  13. Saapuneet kirjeet 
 
       - Turun Keilailuliitto (Liite5) 
       Turun Keilailuliitto oli lähettänyt kirjeen koskien vuoden 2019 SM-kilpailujen 
       televisiointia. Hallitus piti voimassa kilpailu- ja sarjavaliokunnan päätöksen, 
       jonka mukaan naisten- ja miesten mitalipelit pelataan Lahdessa 26.5.2019.   
 
 
  14. Muut asiat 
 
       Keskusteltiin tulorekisteristä. Toiminnanjohtaja vastaili. Ohjeistusta on tarkennettu ja 
       tästä on tiedotettu jäsenliittoja. Jäsenliitto- ja seurafoorumissa ohjeet käydään vielä 
       perusteellisesti läpi. 
 
 
  15. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

   Tulevat kokoukset; 



 

    - hallitus 6.2.2019 
    - talousvaliokunta 7.2.2019 
    - hallitus 5.3.2019     
 
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.29. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Perttu Jussila Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


