
 

 
 
 

Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 3/2019 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 5.3.2019 klo 13.00 
 
Paikka: Ruusulan keilahallin kokoustila, Helsinki 
 
Läsnä: Perttu Jussila  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
  Hannele Impola Jari kallion varajäsen  
 Jani Koivukangas 
 Janne Kolhonen 
 Jari Ratia 
  Arto Hyvönen  
 Ossi Kauppi 
 Jaakko Räikkönen 
 Sami Lehtimäki 
 Jarkko Ruohoaho  valtuuston puheenjohtaja 
  Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihteeri  
  
   
Poissa: Jari Kallio 
  
1. Kokouksen avaus 

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

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.  
 

4. Maajoukkueasiat 
 
Toiminnanjohtaja kertoi maajoukkueen ajankohtaiset asiat. Leiritoiminta pyörii hyvin ja 
juniorit valmistautuvat tuleviin MM- ja EM-kilpailuihin. Dohan ystävyysturnaus sujui 
erinomaisesti ja suomalaiset voittivat yhdeksän kultamitalia jaossa olevista kymme-
nestä. Aikuisten ja senioreiden maajoukkuevalinnat tehdään maaliskuun aikana. 
 



 

 
 
5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat; 

- 2/2019, kokous pidetty 6.2.2019 (Liite1) 
 
       
  6. Toiminnanjohtajan katsaus 

 
- jäsentilanne 
Jäseniä 1.3.2019 yhteensä 9910.  
- markkinointi 
YouTube-kampanjointi jatkuu uudella koululaisvideolla valtakunnallisesti. In-
stagramissa ja Facebookissa pyörii säännöllisesti kampanjoita. Livelähetyksiä on lu-
vassa nuorten, senioreiden ja veteraanien SM-finaaleista kevään aikana. 

  - Hall of Fame-kriteerit 
  Hyväksyttiin toimiston laatimat kriteerit pienin korjauksin (Liite2). Toimisto laatii 
  esityksen hallitukselle vuoden 2019 Keilailugaalassa julkaistavista HoF-jäsenistä. 
   
 

7. Hallituksen jäsenten vastuualueet 
  
 - kysely jäseneduista keilaajille 
    Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle toimiston laatimat kyselyn kysymykset. 
    Kyselyn seuraavista vaiheista laaditaan suunnitelma ja päätetään alusta. Toimin- 
    nanjohtaja lähettää valmiin konseptin hallitukselle vielä ennen suoritettavaa kyselyä. 
     - vuoden 2019 keihäänkärjet 
     Kilpakeilailun monipuolistaminen on tärkein keihäänkärki tälle vuodelle. Ideointia jat- 
     ketaan kyselyn jälkeen. 

        - ideariihen esitykset nuoriso- ja koulutusvaliokunnalta 
        Hyväksyttiin nuoriso- ja koulutusvaliokunnan esitys hankkeiden projektisuunnitelmis- 
        ta vastuuhenkilöineen (Liite3). 
 
 

8. Taloustulos 2018 
 
    Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2018 taloustuloksen, joka oli 2076,43 euroa 
    ylijäämäinen. Hallitus hyväksyi yksimielisesti tuloksen valtuustolle esitettäväksi 
    (Liite4). 

 
9. Kansainväliset asiat 
 

       ETBF:n kongressi järjestetään 9.6.2019 Münchenissä Saksassa. Pohjois- 
       maiden yhteinen Nordic meeting järjestetään kongressia edeltävänä iltana  
       8.6. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat molempiin kokouksiin. 
       Puheenjohtaja Jussila kertoi vuoden 2024 Pariisin Olympialaisten lajivalinnoista. 
       Keilailu ei tälläkään kertaa päässyt mukaan. World Bowlingin puolelta annettiin 
       ymmärtää, että valinnat tapahtuisivat vasta tulevien Pariisin junioreiden MM- 
       kilpailujen jälkeen, joka toimisi näyteikkunana lajivalintoja silmällä pitäen. Toisin 



 

       kuitenkin kävi ja päätös tuli jo ennen kisoja. 
       World Bowlingin kongressi järjestetään naisten MM-kilpailujen yhteydessä elo- 
       kuun lopulla Las Vegasissa. Puheenjohtaja osallistuu kongressiin.  

 
10. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset 
    
- vammaiskeilailun valiokunnan kokouspöytäkirja 31.1.2019 (Liite5) 
Hyväksyttiin. 
- talous- ja työvaliokunnan kokouspöytäkirja 7.2.2019 (Liite6) 
Hyväksyttiin. 
- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan kokouspöytäkirja 20.2.2019 (Liite7) 
Hyväksyttiin. 
- edustuskelpoisuussääntö (Liite8) 
Hyväksyttiin.  
- kilpailusäännöt, vammaiskeilailuvaliokunnan esitys (Liite9) 
Hyväksyttiin. 
- vammaiskeilailun SM-säännöt (Liite10) 
Hyväksyttiin. 
- markkinointi- ja tulevaisuusvaliokunnan kokoonpano 
Hyväksyttiin esitys. Valiokunnan kokoonpano; 
Jaakko Kuusimäki, Kristiina Korhonen, Jaana Puhakka ja Henri Havusela. 

 
        

11. Ansiomerkkihakemukset 
 
Ei hakemuksia. 
 

  12. Saapuneet kirjeet 
 
       Ei saapuneita kirjeitä.   
 
  13. Muut asiat 
 
  - tukihakemus, Special Olympics 
  Myönnettiin 300 euroa. 
  - nuorisotoimikunnan perustaminen 
  Päätettiin perustaa. Toiminnanjohtaja on paikalla Salon Junnu Tourilla ja hänen 
  kanssaan voi tulla juttelemaan ja kertomaan ideoita. 
 
  Hallitus keskusteli myös koulutuspuolen tilanteesta ja siihen liittyvistä tehostamis- 
  keinoista. Toiminnanjohtaja tuo suunnitelmia seuraavaan kokoukseen. 
 
  14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen 
 

   Tulevat kokoukset; 
       
    - hallitus 16.4.2019 
    - valtuusto 11.5.2019   
 



 

    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45. 
 

 
Vakuudeksi: 

 
 

 
 
           Perttu Jussila Sami Järvilä 
           Puheenjohtaja Sihteeri 


