
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 10/2018 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 18.9.2018 klo 13.30 
 
Paikka: Ruusulan keilahallin kokoustila, Helsinki 
 
Läsnä: Perttu Jussila  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
  Jari Kallio  
 Jani Koivukangas 
 Timo Manninen 
 Jaana Puhakka 
 Sami Lehtimäki 
 Hannele Impola Riikka Ratian varajäsen 
  Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  
 Aki Aarikka  valtuuston puheenjohtaja 
   
Poissa: Jari Kumpulainen, myös varajäsen Sakari Kuparinen 
 Arto Hyvönen, myös varajäsen Juha Immonen 
  
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi 
vuoden kuudenteen varsinaiseen kokoukseen.  
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Listalle lisättiin kaksi myöhemmin tullutta 
käsiteltävää asiaa. 
 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat 
 
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat; 

- 9/2018, kokous pidetty 14.8.2018 (Liite1) 
 
 
5. Toiminnanjohtajan katsaus 



 

 
 - jäsentilanne 
 Jäsenmäärä 18.9.2018 on 9511 keilaajaa.  

- markkinointi 
 Markkinointikampanjoita facebookissa on jatkettu eri videoin. Keilailun esittelyvideosta on 

aloitettu vuoden loppuun saakka kestävä kampanja Youtubessa, alueena koko Suomi. 
Livestriimauksen aikataulut loppuvuodeksi on lyöty lukkoon ja ohjelmakalenteri on jul-
kaistu.YLE:n kanssa on sovittu palaveri, jossa on tarkoituksena sopia televisioitavat lähe-
tykset vuoden 2020 miesten EM-kilpailuihin saakka. 

 - taloustilanne per 31.8.2018 
 Toiminnanjohtaja kävi läpi taloustilanteen ja loppuvuoden arvion. 
 - vakuutusasiat, Sporttiturva 
 SKL:n sporttiturvaan on tulossa ensi vuodelle tuntuva korotus johtuen kasvavista vakuu-

tuskorvauksista. Tämä on huomioitava vuoden 2019 budjetissa. 
 - henkilökuntatilanne 
 Palvelukoordinaattori Eeva Niskanen on irtisanoutunut 13.9.2018 tehtävästään uuden 

työpaikan takia. Uuden työntekijän rekrytointiprosessi on jo käynnissä. 
 
       
  6. Maajoukkueasiat 

 
Maajoukkueryhmien jokasyksyinen testileiri pidettiin Kuortaneen Urheiluopistolla 13.-
16.9. Leirille osallistui kaikki maajoukkueryhmät. Muun muassa miesten MM-joukkue 
oli kokonaisuudessaan paikalla.  
SKL:n maajoukkue-, tulevaisuuden ryhmän- ja aluevalmentajille järjestetään 8.-
9.12.2018 täydennyskoulutus, jonka aiheena on kaksikätisten keilaajien tekniikka. 

 
7. Kehitysasiat 

  
      - Valtakunnallinen #Kaikki keilaa-päivä 2.9.2018 
      Palautteita keilahalleilta on tullut jonkin verran ja ne käytiin läpi. Keilahalleja oli muka- 
      na yli 30. Yhteenvetona voidaan todeta, että päivä oli onnistunut. Jatkoa on luvassa 
      ensi vuonna.  
      - Muut kehitysasiat 
      Toimiston henkilökunnan ideoita kuunnellaan jatkossa tarpeen tullen kehitysasioissa.  
      Tähän kokoukseen ideana tuli, että henkilökunta voisi olla enemmän mukana tapah- 
      tumissa kentällä esim. messuilla ja markkinointitapahtumissa. Näin tullaan tekemään- 
      kin. Messuista tehdään vuosikello, johon kirjataan tapahtumat, joissa ollaan oltu ja  
      tulevat, joissa ollaan mukana. 
 

8. Kansainväliset asiat 
 

Ei kansainvälisiä asioita. 
 

9. Liittokokousasiat 
 

      - pitopaikkahalukkaat 
      Liittokokous järjestetään Salossa, Hanhivaaran keilahallissa 27.10.2018.  
      - kokousaikataulu ja kutsu 
       Käytiin läpi ja hyväksyttiin esitettäväksi liittokokoukselle (Liite2) 



 

      - esityslista 
      Käytiin läpi ja hyväksyttiin esitettäväksi liittokokoukselle (Liite3) 
      - 2-vuotistoimintakertomus 
      Käytiin läpi ja hyväksyttiin esitettäväksi liittokokoukselle (Liite4) 
      - 2-vuotistalousselvitys 
      Käytiin läpi ja hyväksyttiin esitettäväksi liittokokoukselle (Liite5) 
      - 2-vuotistoimintasuunnitelma 
      Käytiin läpi ja hyväksyttiin esitettäväksi liittokokoukselle (Liite6) 
      - Suomalaisen keilailun strategia 
      Käytiin läpi ja hyväksyttiin esitettäväksi liittokokoukselle (Liite7) 
      - toimintasääntöesitys, PRH ennakkotarkastettu 
      Käytiin läpi ja hyväksyttiin esitettäväksi liittokokoukselle (Liite8) 

 
 

10. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
 

        - vammaisvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 28.8.2018 
        Käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi (Liite9). Valiokunnan puheenjohtaja Toni Toivonen 
        kutsutaan seuraavaan hallituksen kokoukseen.  
        - Ranking-säännöt 
        Ranking-sääntöjä oli tarkennettu. Kai Virtanen lähettää päivitetyistä säännöistä  
        sähköpostia osallistujille ennen ensimmäistä kierrosta. 
        - uusi pallosääntö, korjaus 
        Hyväksyttiin korjattu kirjoitusvirhe (Liite10). 
 

11. Ansiomerkkianomukset 
       
     Hallitus päätti myöntää ansiomerkit anomusten mukaan seuraaville; 
     - Lohjan Keilailuliitto (Liite11). Nimet pidetään vielä salassa. 
      
 
12. Saapuneet kirjeet 

    
        - Porin Keilailuliitto 
        Naisten liittomyllyn järjestämisoikeuksista keskusteltiin. Tänä vuonna liittomylly jär- 
        jestetään Tampereella. Vuoden 2019 liittomylly laitetaan avoimeen hakuun keväällä 
        2019. Anomukset toimitetaan kilpailu- ja sarjavaliokunnalle. 
         

13. Muut asiat 
 
- ei muita asioita. 
 

14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 
    Syksyn tulevat kokoukset; 
    - talous- ja työvaliokunta 2.10. 
    - liittokokous 27.10. 
    - hallitus 13.11. (3.10. kokous päätettiin perua) 
    - valtuusto 8.12.     
 



 

    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Perttu Jussila Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


