
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 3/2013 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 23.4.2013 klo 14.30 
 
Paikka: Hotelli Scandic Marski, Helsinki 
 
Läsnä: Harri Järvinen  puheenjohtaja, § 1 - § 7  
 Lasse Lintilä varapuheenjohtaja, puheenjohtaja § 8 - § 14 
 Tuija Hiltunen  
 Maarit Kotola 
 Jorma Laatikainen 
 Timo Manninen 
 Paavo Pakonen  
 Raimo Palokoski 
 Heidi Pyykkinen 
 Erkki Jääskeläinen valtuuston puheenjohtaja, § 1 - § 7   
 Pekka Korpi  toiminnanjohtaja/sihteeri 

 
Poissa:  Kari Leino 
 
 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti hallituksen jäsenet ja vasta valitun valtuuston  
puheenjohtajan Erkki Jääskeläisen tervetulleiksi kokoukseen.  
Hän kertoi joutuvansa lähtemään Olympiakomitean valtuuskunnan kokoukseen  
oletettavasti kesken kokouksen. Loppukokouksen vetämisestä huolehtii varapuheenjoh-
taja Lasse Lintilä. 
Näillä sanoilla Järvinen avasi kokouksen. 
 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
 
 
 



 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Puheenjohtaja esitti ennakkoon lähetettyyn esityslistaan muutamia muutoksia, joiden 
käsittelyssä hän halusi henkilökohtaisesti olla läsnä.    
Kokous hyväksyi esityksen. 
 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, 2/2013, kokous pidetty 12.3.2013.  
 

 
5.  Raportti liittokokouksesta 

 
Puheenjohtaja Järvinen kertoi hallitukselle yksityiskohtaisesti edellisen viikonlopun  
liittokokouksesta, joka pidettiin Turussa. Hän oli tyytyväinen, että liittovaltuuston valinta 
oli yksimielinen.  
Turun Keilailuliiton esitys SKL:n aluerakenteen muutoksesta on merkittävä, mutta vaikea 
asia. Liittokokous velvoitti hallituksen asettamaan työryhmän valmistelemaan asiaa.  
Puheenvuoroissa esitettiin toiveita saada ryhmään nuoria jäseniä, varsinkin asiaa  
kokouksessa esitellyttä Turun toiminnanjohtajaa Juuso Kalliota. Järvinen esitti, että  
nopeasta aikataulusta johtuen työryhmää ei vielä nimitetä tässä kokouksessa, vaan  
vasta seuraavassa. Hallitus oli asiassa samaa mieltä. 
Järvinen muistutti vielä, että keilaseurojen olemassaolo nykymuodossaan on tärkeää.  
Hänen mielestään myös jäsenliittojen yhdistymisessä aikataulu tulee olemaan vaikea. 
 
 

6.  Liittovaltuuston kokous 
 
Puheenjohtaja Järvinen esitti liittovaltuuston kutsumista koolle sunnuntaina 19.5.2013.  
Hän myös esitti, että hallituksen ja valtuuston yhteiskokous pidettäisiin vasta valtuuston 
syyskokouksen yhteydessä. Näin päätettiin. 
 
 

7.  Saapuneita kirjeitä 
 
Perttu Jussila oli lähettänyt hallitukselle vetoomuksen SM-kilpailujen peliformaatin  
muuttamiseksi. Vetoomuksen oli allekirjoittanut kaikkiaan 38 keilaajaa. Viesti oli tullut 
niin myöhään, että hallitus sai sen vasta kokouspaikalla. (Liite 1) 
Harri Järvinen alusti asiaa. Hallituksen jäsenet keskustelivat asiasta vilkkaasti. Jo  
keskustelun alkuvaiheessa kävi ilmi, että hallituksella ei ollut valmiuksia tehdä päätöstä 
tässä kokouksessa. Järvinen veti keskustelun yhteen ja esitti, että SM-kilpailut otetaan 
esille valtuuston ja hallituksen yhteiskokouksessa. Tuohon tapaamiseen kutsutaan  
paikalle myös kilpailuvaliokunta. 
 
Paavo Pakonen esitti, että alkukilpailun olosuhteiden vaihtelun eliminoimiseksi  
loppukilpailu aloitettaisiin nollilta. Keskustelun jälkeen päätettiin pyytää vielä kilpailuva-
liokunnan lausunto, johon perustuen asia esitetään valtuustolle tai jätetään pois  
esityslistalta.  
Toiminnanjohtaja vastaa Jussilalle.   



 

 
Lappeenrannan Keilailuliitto oli lähettänyt hallitukselle kirjeen koskien SM-kilpailujen  
järjestelyjä. Keskeinen asia oli peruutettujen vuorojen maksujen laskuttaminen. 
Lyhyen keskustelun jälkeen hallitus oli yksimielinen siitä, että peruutettuja vuoroja, jotka 
on saatu myytyä muille, ei saa laskuttaa alkuperäiseltä varaajalta.  
Keskustelussa päätettiin palata tähän asiaan SM-kilpailusääntöjen muutosesityksen  
yhteydessä.  
Toiminnajohtaja vastaa LaKL:n puheenjohtajalle Juho Turkkilalle. (Liite 2) 
 
Puheenjohtaja Järvinen otti esille kilpailuvaliokunnan käsittelemän asian Samuli Tiaisen 
ja Jarmo Ahokkaan kiistasta käyttäytymisestä. Järvinen totesi asian selvittämisen  
jälkikäteen olevan hankalaa. Asiasta keskusteltiin ja sen jälkeen kilpailuvaliokunnan  
tekemä päätös asiasta merkittiin tiedoksi. 
 
Järvinen poistui kokouksesta tämän kohdan jälkeen ja varapuheenjohtaja Lintilä jatkoi 
kokouksen puheenjohtajana. 
Erkki Jääskeläinen poistui kokouksesta tämän kohdan jälkeen. 
 
 

8.  Liittovaltuuston asiat 
 
Päätettiin esittää valtuuston kevätkokoukselle edellisessä kokouksessa käsitelty  
tilinpäätös vuodelle 2012. 
 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle toimintasuunnitelmaehdotuksen kaudelle 2013–14. 
Keskustelussa siinä havaittiin pari kohtaa, joihin kokous puuttui. Toiminnajohtaja tekee 
tarvittavat muutokset ja lähettää hallitukselle korjatun version. Korjauksen jälkeen  
toimintakertomus hyväksyttiin esitettäväksi valtuuston kevätkokoukselle. (Liite 3) 
 
Kilpailuvaliokunta oli ehdottanut kilpailu-, SM- ja farmisääntöihin sääntöihin joukon  
muutoksia. Hallitus käsitteli esitystä tarkasti ja teki niihin muutamia täsmennyksiä.  
Käsittelyn jälkeen säännöt hyväksyttiin esitettäväksi valtuuston kevätkokoukselle.  
(Liitteet 4, 5 ja 6) 
 
Hallitus käsitteli myös sarjavaliokunnan ja veteraanivaliokunnan esitykset ensi kauden 
sarjasäännöiksi. Parin tarkennuksen jälkeen säännöt hyväksyttiin esitettäväksi  
valtuuston kevätkokoukselle. (Liitteet 7 ja 8) 
   
Valtuutettu Pekka Nykänen oli lähettänyt valtuustolle esitettäväksi aloitteen, jonka  
mukaan keilaaja voisi rekisteröityä suoraan Suomen Keilailuliittoon kuulumatta  
mihinkään seuraan. Asiasta keskusteltiin, mutta hallitus oli sitä mieltä että nykyiset  
toimintasäännöt eivät anna mahdollisuutta tällaiseen rekisteröintiin. Kirje esitetään  
kuitenkin valtuuston kevätkokoukselle. (Liite 9) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

9.  SM-kilpailut 2015 
 

Hallitus käsitteli kilpailuvaliokunnan antama ehdotuksen vuoden 2015 SM-kilpailujen  
järjestäjiksi. (Liite 10) 
Käsittelyssä kokous päättyi noudattamaan valiokunnan esitystä, jonka mukaan kilpailut 
myönnetään seuraavasti: 
Miesten avoimen SM-kilpailut: Raision Keilailuliitto 
Naisten SM-kilpailut: Tuusulan Keilailuliitto 
Nuorten ja juniorien SM-kilpailut: Tammisaaren Keilailuliitto 
Seniorien SM-kilpailut: Riihimäen Keilailuliitto 
Veteraanien SM-kilpailut:  Salon Keilailuliitto, Hanhivaaran keilahalli 
 
Kilpailuvaliokunta neuvottelee järjestäjien kanssa kilpailumaksujen sovittamisesta  
edellisvuosien tasolle. 
 
 

10.   Kansainväliset asiat 
 

Merkittiin tiedoksi, että hakemus henkilökohtaisten MM-kilpailujen järjestämiseksi  
Suomessa 2016 on lähetetty Kansainväliselle Keilailuliitolle WTBA:lle. Päätös asiasta 
tehdään elokuun lopulla. 
 
 

11.   Valiokunta-asiat 
 
Toiminnanjohtaja esitti valiokunnille nimettäviä puheenjohtajia, joilta oli etukäteen  
varmistettu, että he ovat käytettävissä.  
Hallitus nimesi kauden 2013–14 valiokuntien puheenjohtajiksi: 
Kilpailuvaliokunta:   Petri Mannonen, Tampere 
Nuoriso- ja koulutusvaliokunta:  Kai Hildén, Turku 
Sarjavaliokunta:   Jorma Lappeteläinen, Lohja 
Tekninen valiokunta: Jorma Laatikainen, Joensuu 
Veteraanivaliokunta:  Pekka Vuorio, Hämeenlinna 
 
Hallitus käsitteli kilpailuvaliokunnan esityksen Ranking-kiertueeksi kaudella 2013–14. 
Esityksen suurin muutos on, että mukaan otetaan vain 80 keilaajaa aiemman sadan  
sijaan. Näin kilpailut pystytään järjestämään 16-rataisessa keilahallissa, mikä suo  
järjestelymahdollisuuden useammalle paikkakunnalle. Hallitus hyväksyi valiokunnan  
ehdotuksen. (Liite 11) 
 
Merkittiin tiedoksi kilpailuvaliokunnan pöytäkirja 3/2012–13 (Liite 12) 
Merkittiin tiedoksi nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 3/2012–13 (Liite 13) 
Merkittiin tiedoksi sarjavaliokunnan pöytäkirja 4/2012–13 (Liite 14) 
 
 
 
 
 



 

 
 

12.   Ansiomerkkianomukset 
 
Hallitus päätti myöntää anomuksesta hopeisen ansiomerkin Gunilla Lehtiselle, TK-38, 
Tampere. 
 
 

13.  Toiminnanjohtajan katsaus 
 

Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle ajankohtaisista asioista: 
- Jäsenmäärä 22.4.2013 oli 12268, mikä oli 286 vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
- Keilailugaalan järjestelyt ovat lähes valmiit. Ilmoittautuneita on yli 90.  
- Taloustilanne kassavirran perusteella 
- Suomen VaraaVuoro Oy:lle on annettu lupa käyttää SKL:n jäsentietoja heidän  

Internetissä tapahtuvaa kilpailuvuorojen varausjärjestelmäänsä varten. 
- Merkittiin tiedoksi Matkaraportti Juniorien EM-kilpailuista. (Liite 15) 
 

 
14.  Kokouksen päättäminen 

 
Varapuheenjohtaja Lintilä päätti kokouksen klo 19.50. 
Päätöspuheenvuorossaan hän kiitti osanottajia tavallista pidemmästä kokouksesta.  

  
 
 
 
 

Vakuudeksi: 
 
 
 
 
      
 

Harri Järvinen Lasse Lintilä Pekka Korpi 
 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


