
 

 
 
 
 
 

 
Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 3/2017 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 26.4.2017 klo 13.30 
 
Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki 
 
Läsnä: Perttu Jussila  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
 Arto Hyvönen  
 Jari Kallio  
  Jani Koivukangas 
 Jari Kumpulainen  
 Sami Lehtimäki 
  Risto Spora  Timo Mannisen varajäsen 
 Jaana Puhakka 
 Riikka Ratia 
  Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri   
Poissa:   
  
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Perttu Jussila toivotti ruokailun jälkeen hallituksen jäsenet tervetulleiksi 
hallituskauden kolmanteen kokoukseen. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Listaa täydennettiin hieman viimehetkillä 
tulleiden asioiden osalta. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2017, kokous pidetty 
7.3.2017 (Liite 1). 

 
5. Toiminnanjohtajan katsaus 

 
 - jäsenmäärä  

Jäsenmäärä 25.3.2017 oli 10 560 (367 vähemmän kuin 12.4.2016)  



 

 - taloustilanne ja valtionapu 
Budjettivuosi on lähtenyt liikkeelle suunnitellusti. OKM:n valtionapu nousi viime vuoden 
250 000 eurosta 258 000 euroon. Olympiakomitean myöntämä tuki huippu-urheiluun py-
syi ennallaan 20 000 eurossa. 

 - keilailugaala  
Keilailugaalaa 2017 vietettiin Lahdessa Katu-Klubilla liigafinaalien jälkeen. Gaalaan osal-
listui 52 henkilöä. Järjestelyt sujuivat hyvin. 
- ensilisenssi 

 Ensilisenssejä on mennyt hyvin. Reilussa kuukaudessa ensilisenssin on hankkinut peräti 
120 keilaajaa. Ensilisenssin rekisteröintejä varten perustetaan vastaanottoseurat niille jä-
senliitoille, joilla ei sitä ole. 
- veteraanien PM-kilpailut 

 Veteraanien PM-kilpailut järjestetään Talin keilahallissa 13.6.2017. Mukaan on tällä het-
kellä ilmoittautunut Suomen lisäksi Ruotsi. 

 - matkaraportti EYC Helsinki 
Suomen joukkueenjohtaja Olli Pakosen tekemä matkaraportti junioreiden EM-kilpailuista 
käytiin läpi. 
- Move Kids Up&Down hanke 
SKL toteuttaa yhdessä Golfliiton ja Ski Sport Finlandin kanssa uudenlaisen ympärivuo-
tisen perheliikuntaohjelman kuin koulumaailman liikuttamista on tehty ensimmäisenä 
hankevuonna. Ohjelma on läpi vuoden käynnissä oleva liikuntaohjelma perheille. Han-
kepaikkakunnat ovat samat kuin viime vuonna. 
 

6. Liittovaltuuston asiat 
- Tilinpäätös 31.12.2016 
- Toimintasuunnitelma 2017–2018 (Liite 2) 

Todettiin jo edellisessä kokouksessa tilinpäätös hyväksytyksi. Hyväksyttiin myös toimin-
tasuunnitelma. Molemmat esitetään valtuustolle sen 13.5.2017 tulevassa kokouksessa.  
 

7. Hallituksen jäsenten vastuualueet 
 

Hallituksen puheenjohtaja oli antanut hallituksen jäsenille tähän kokoukseen mietittä-
väksi sellaisia osa-alueita, jotka erityisesti kiinnostaisivat lajin kehittämisessä. Kokouk-
sessa jokainen jäsen sai oman vastuualueensa seuraavasti; 
Riikka Ratia: markkinointi ja vammaisurheilu (VAU) 
Jaana Puhakka: markkinointi ja huippu-urheilu 
Arto Hyvönen: keilailun säännöt, säännöstöt 
Jari Kallio: alueyhteistyön kehittäminen 
Jari Kumpulainen: alueyhteistyön kehittäminen 
Raimo Palokoski: maajoukkuetoiminnan ja hallituksen välinen yhdyshenkilö 
Jani Koivukangas: keilailun nuorisotyö 
Sami Lehtimäki: lasten ensiaskeleet lajin pariin 
Timo Manninen: poissa kokouksesta 

 
8. Suomalaisen keilailun strategia 

 
Strategiaa alettiin päivittämään hallituksen toimesta. Jaana Puhakka, Riikka Ratia ja 
toiminnanjohtaja jatkavat sen työstöä ja tuovat sen kommentoitavaksi seuraavaan ko-
koukseen. 
 



 

 
9.  SM-kilpailujen 2019 myöntäminen 

 
Hyväksyttiin kilpailu- ja sarjavaliokunnan esitykset saapuneiden anomusten perus-
teella SM-kilpailujen järjestäjistä 2019; 

– miesten avoimet SM-kilpailut – Turku/Kupittaa 
– naisten SM-kilpailut – Lahti 
– nuorten- ja juniorien SM-kilpailut – Forssa/Somero 
– seniorien SM-kilpailut – Kemi 
– veteraanien SM-kilpailut – Kuopio/Rauhalahti 

 
10. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 

 
- Puheenjohtajien nimeäminen 
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
- Kilpailu- ja sarjavaliokunnan pöytäkirja 9.4.2017 
Hyväksyttiin. 
- Veteraanivaliokunnan pöytäkirja 16.3.2017 
Hyväksyttiin. 
- Teknisen valiokunnan pöytäkirja 4.4.2017 
Hyväksyttiin pienin tarkennuksin. 
- Nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 20.3.2017 
Hyväksyttiin. 
 

        Sääntömuutosesitykset hyväksyttiin seuraaviin sääntöihin pienin tarkennuksin; 
- Kilpailusäännöt (Liite 3) 
- SM-kilpailujen säännöt (Liite 4) 
- Edustuskelpoisuussäännöt (Liite 5) 
- Valtakunnansarjasäännöt (Liite 6) 
- Veteraanien valtakunnansarjasäännöt (Liite 7) 
- Ranking-kiertue (Liite 8) 

 
Hallitus päätti, että jatkossa heti voimaan astuvat säännöt siirretään astuvaksi voi-
maan hallituksen kokousta seuraavana maanantaina, jotta sääntömuutoksista tiedot-
tamiselle jäisi enemmän aikaa. 
 

11. Markkinointi 
 
SKL:n livelähetys kalusto on ostettu ja lähetyksien ohjelmarunkoa ruvetaan suunnitte-
lemaan loppuvuoden tarjontaan jäsenistölle. Lähetettävistä ohjelmista tehdään aika-
taulutus paikkakuntineen, josta informoidaan jäsenliittoja ja keilahalleja ohjelmajulis-
teen muodossa.  
Markkinointiin, imagoon ja ”brändäykseen” liittyen liitolle suunnitellaan uutta logoa 
maskottineen. Seuraavaan kokoukseen kutsutaan mahdollinen tekijä esittelemään jo 
ideoinnissa olevia suunnitelmia. 
Keilailun mainosvideon tekoon liittyen pyydetään lisää tarjouksia useammalta taholta.  
 
 
 
 



 

12. Kansainväliset asiat 
 

-  EM-kilpailut 2020 Helsinki, Tali 
Euroopan Keilailuliitto on myöntänyt 24.3.2017 kokouksessaan miesten EM-kilpailut 
järjestettäväksi Suomessa. Suomen Keilailuliiton järjestämät miesten EM-kilpailut pe-
lataan Helsingissä Talin keilahallissa 12.-23.8.2020. 
-  ECC 2017 Wien, Itävalta 
Samassa kokouksessaan Euroopan mestareiden Cupin 2017 järjestelyoikeudet on 
siirretty Turkin Ankaralta Itävaltaan Wieniin. Kilpailujen aikataulu pidetään samana ja 
mestareiden cup pelataan 23.-29.10.2017 Wienissä. 
 

13. Ansiomerkkihakemukset 
 
- Kauhajoen Keilailuliitto 
Hallitus päätti myöntää Kauhajoen Keilailuliiton ansioituneille jäsenilleen ehdotuksen 
mukaisesti seuraavat ansiomerkit; 
Hopeinen kunniamitali nauhalla: 
Ala-Paunula Antti, LosCa 
Kultainen ansiomerkki: 
Einola Jorma, BBC-88 
Järviluoma Hannes, BBC-88 
Kulmala Lauri, LosCa  
Laitinen Ritva, KJK 
Luoma-Kuutti Jukka, Strikehunters 
Ojanen Matti, KJK 
Puranen Keijo, LosCa 
Hopeinen ansiomerkki: 
Härkönen Kosti, KJK 
Ojala Arto, Strikehunters 
Pietari Paavo, KJK 
Taimisto Mari, BBC-88 
 
- Helsingin Bowlingliitto 
Helsingin Bowlingliitto oli tehnyt aloitteen liittovaltuustolle koskien kunniajäsenyyksiä. 
Tämä merkittiin tiedoksi hallitukselle tulevaa valtuuston kokousta nähden. 
 

14. Saapuneet kirjeet 
 
- Seinäjoki 
Seinäjoelta saapunut kirje merkittiin tiedoksi. 

-    Kilpailu- ja sarjavaliokunnan kirje 

Juuso Tiainen oli rikkonut Suomen keilailuliiton kilpailusääntöjä kohtaa 2.1. keilaa-
malla hallin pallolla SM-kilpailuissa Joensuussa 22.4.2017. Tästä syystä Suomen Kei-

lailuliiton kilpailu- ja sarjavaliokunta tulkitsee, että Juuso Tiaisen kilpailusuoritus Joen-
suun SM-kisoissa tulee hylätä. Tiaista on huomautettu, että pöytäkirja on virallinen 
dokumentti, johon ainoastaan lisätään pelaajan virallinen allekirjoitus. Kilpailu- ja  
sarjavaliokunta esittää, että muita sanktioita ei tässä tapauksessa käytetä ja asia on 
loppuunkäsitelty. Hallitus hyväksyi kilpa- ja sarjavaliokunnan päätöksen. 



 

15. Muut asiat 
 

-  Porvoon Keilailuliiton eroanomus 
Porvoon Keilailuliitto on hakeutunut konkurssiin ja sen toiminta on loppunut. Liitto ha-
kee eroa Suomen Keilailuliitosta. Tämä toimitettiin tiedoksi hallitukselle ennen liittoval-
tuuston kokousta. 
-  Bowling Oy:n lahjoitus SKL:n junioritoimintaan 
Bowling Oy lahjoitti junioreiden EM-kisojen päättäjäisseremoniassa Suomen Keilailulii-
ton junioritoimintaan 1 000 euroa. 
 -  Maajoukkuevalmennus 2018 vuodesta eteenpäin 
Toiminnanjohtaja kertoi suunnitelmista koskien maajoukkuevalmennusta nykyisten 
sopimusten päätyttyä tämän vuoden 2017 loputtua. Toiminnanjohtaja tekee alustavan 
esityksen valmennuksesta seuraavaan kokoukseen. 
 

16. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11. Seuraava kokous pidetään 18.5.2017 klo 
13.30 ravintola Mercurissa. 
 
 
 
Vakuudeksi: 

 
 
 
 
 

 
 
           Perttu Jussila Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


