
 

 
 
 
 
 

 
Suomen Keilailuliitto ry    Pöytäkirja 6/2015 
Liittohallitus 
 
 
Aika: 1.9.2015 klo 14.30 
 
Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki 
 
Läsnä: Harri Järvinen  puheenjohtaja 
 Raimo Palokoski  varapuheenjohtaja 
 Sami Heinilä  
 Tuija Hiltunen  
 Ville Holmström  
 Maarit Kotola 
 Jorma Laatikainen  
 Paavo Pakonen 
 Kaarina Svanström Timo Mannisen varajäsen 
  Pekka Korpi  toiminnanjohtaja/sihteeri 
 
Poissa: Jaakko Räikkönen 
  
  

 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti jäsenet lämpimästi tervetulleiksi syksyn aloitusko-
koukseen. Esityslistalla oli kaikenlaisia asioita, joita hoidetaan keilailun edunvalvonnan 
näkökulmasta katsoen.  
Järvinen avasi kokouksen. 
 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
 
 
 
 
 



 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2015, kokous pidetty 
9.6.2015.   
 
 

5. Toiminnanjohtajan katsaus 
 

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista: 
   

-  Jäsenmäärä 30.6.2015 oli 11423 (441 vähemmän kuin 30.6.2014) 
31.8.2015 oli 10927 jäsentä (174 enemmän kuin 6.10.2014) 
 

- Käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi joukkueenjohtaja Seija Lankisen matkaraportti mies-
ten EM-kilpailuista Aalborgissa. Hallitus keskusteli mahdollisuudesta ottaa käyttöön 
ulkomaanpäiväraha joukkueille kulujen kurissa pitämiseksi. Päätettiin kysyä valmen-
tajien mielipidettä asiasta. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa  
 

- Bowling Mover ja Luokkien välinen kilpailu 
 Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle koulutus- ja valmennuspäällikön laatiman rapor-

tin Bowling Mover-leiristä. Hallitus oli tyytyväinen leiriin ja sen järjestelyihin.  
 Luokkien välisen kilpailun osanottajamäärä oli noussut aktiivisen markkinoinnin myötä 

yli kaksinkertaiseksi 2074 keilaajaan. Jatkossa toimitaan samalla tavalla ja kisakon-
septi leviää myös ammattioppilaitoksiin. 
 

- Loppuvuoden arvokisoihin lähtevään edustukseen tehtiin pari muutosta. Juhani  
Tonteri jää pois World Cupista henkilökohtaisesta syystä. Hänen tilalleen nimettiin 
Joonas Jehkinen. Euroopan Mestarien Cupin ja World Cupin valmentajat vaihtavat 
keskenään, Jussi Turtiainen lähtee San Marinoon ja Sami Konsteri Las Vegasiin. 

 
- Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle Internet-sivuston uudistuksen tilanteesta. Uusi  

sivusto on jo olemassa ja sen käyttöä harjoitellaan. Tarkoitus on ottaa sivusto käyttöön 
15.9.2015. 

 
 
6. Taloustilanne 31.7.2015 

 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle arvion vuoden 2015 taloustilanteesta 31.7.2015 
tietojen pohjalta. Arvio merkittiin tiedoksi. 
 
 

7. Raportti liittovaltuuston kokouksesta 
 

Harri Järvinen kertoi hallitukselle liittovaltuuston kevätkokouksesta, joka pidettiin  
Imatralla. Valtuuston kokouksen merkittävimpiä asioita olivat harrastajalisenssin  
hyväksyminen ja muutos miesten SM-kilpailujen pelitapaan. 
Raportin jälkeen hallitus keskusteli kokouksesta. 

 
 
 



 

8. Ylimääräinen liittokokous 
 
Hallitus keskusteli tulossa olevasta ylimääräisestä liittokokouksesta ja siellä esillä  
olevista sääntömuutoksista. Vaikka asia ei hallitukselle kuulukaan, vaan kaikki puhui-
vat yksityishenkilöinä, keskustelu oli laaja, kaikki jäsenet lausuivat asiasta oman mieli-
piteensä. Yleisenä mielipiteenä oli, että valtuuston pois jättäminen organisaatiosta ei  
nopeuta eikä yksinkertaista päätöksentekoa, pikemminkin päinvastoin. Esille nousi 
pelko päätöksenteon lyhytjänteisyydestä, kun osanottajien jatkuvuus puuttuu. 
Myös keilailulle tulevat kustannukset kasvavat, kun 20 henkilön sijasta kokoksiin  
liikkuu viitisen kymmentä henkilöä.  
Puheenjohtaja Järvinen totesi, että hallitus katsoo mikä on tilanne kokouksen jälkeen 
ja panee sitten kokouksen päätökset toimeen. 
 
 

9. Harrastajalisenssi 
 
Harri Järvinen kertasi harrastajalisenssin asioita. Hän kertoi, että vasta seitsemän  
harrastajalisenssiä on kirjattu. Maarit Kotola totesi, että suuri osa keilahalleista on 
vasta auennut, joten tilanne muuttuu. Järvinen sanoi, että harrastajalisenssin markki-
nointia on jatkettava voimakkaasti keilahalleilla, internetissä ja myös Keilaaja- 
lehdessä. Hän totesi, että keilailun näkyvyyttä voidaan myös lisätä toteutetulla yleisju-
listeella. Paavo Pakonen sanoi, että tilannetta pitää seurata ja katsoa missä mennään 
kauden alettua. Näin päätettiin. 
 
 

10. Etelä-Karjalan Keilailuliiton jäsenanomus 
 
Etelä-Karjalan Keilailuliitto-niminen yhdistys on hakenut Suomen Keilailuliiton jäse-
nyyttä. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta ja se on ilmoittanut haluavansa  
toimia Imatran kylpylän keilahallissa.  
Puheenjohtaja Järvinen antoi puheenvuoron hakemuksen allekirjoittaneelle Ville 
Holmströmille. Tämä taustoitti hakemusta ja tilannetta Imatran-Lappeenrannan  
seudulla. Puheenvuoronsa jälkeen Holmström poistui kokouksesta, eikä hän osallistu-
nut asian käsittelyyn. 
Järvinen sanoi mielipiteenään, että jälleen näkyy yrittäjän ja yhdistyksen skisma. Vain 
yhteistyöllä kyetään menemään eteenpäin. Jäsenanomuksen suhteen SKL:n omat 
säännöt määrittelevät hyväksymistä. Vastaavanlainen tilanne on ollut Jyväskylässä 
vuonna 1999, jolloin hallitus epäsi jäsenanomuksen, koska hakija oli kolmen yksityis-
henkilön perustama. Silloin hallitus oli sitä mieltä, että ei ole tarkoituksenmukaista että 
samassa kaupungissa toimii kaksi eri keilailuliittoa.  
Hallitus keskusteli asiasta vilkkaasti ja esille nousi, että hakijalla on vain yksi jäsen-
seura, vaikka SKL:n toimintasäännöissä puhutaan seuroista monikossa.  
Järvinen teki yhteenvedon pitkästä keskustelusta ja hallituksen päätökseksi tuli, että 
jäsenanomusta ei sääntöjen mukaan voida hyväksyä, koska jäsenseuroja pitää olla 
enemmän kuin yksi. Jos tämä asia korjataan, voidaan asiaan palata seuraavassa  
kokouksessa. 
 
 
 
 



 

11. Miesten SM-kilpailut 2016 
 

Lahti Bowling on ilmoittanut halunsa järjestää sille myönnetyt vuoden 2016 miesten 
SM-kilpailut valtuuston keväällä hyväksymien uusien sääntöjen mukaisesti. Näin  
kisoihin tulee mm. erillinen BCD-kilpailu ja finalistien määrä muuttuu. Kilpailun raken-
teen muuttuessa, on sille tehtävä uusi budjetti ja aikataulu jne. Lahti-Bowling tekee 
asiasta selvityksen kilpailuvaliokunnalle, joka tuo asian hallitukseen marraskuussa. 
Samalla puheenjohtaja Järvinen kertoi, että Lahti Bowling on sopinut naisten SM- 
kilpailut järjestävän Porin Keilailuliiton kanssa, että myös naisten kisojen mitalipelit 
keilataan Lahdessa 29.5.2016 samaan aikaan miesten kanssa. Näin myös naisten 
porraspelit saadaan televisioitua. Järvinen hoitaa asiaa Ylen kanssa. 
 

 
12. Kansainväliset asiat 

 
Pekka Korpi kertoi hallitukselle kansainvälisistä asioista.  
Tärkeimpänä hän esitteli keilailun pyrkimystä mitalilajiksi vuoden 2020 Tokion olym-
piakisoihin. Monivaiheinen hakuprosessi on loppuvaiheessaan ja Tokion järjestelyko-
mitea (TOC) tekee esityksensä uusiksi lajeiksi syyskuun aikana. Lopullisesti asian 
päättää Kansainvälinen Olympiakomitea. Keilailun asemaa pidetään yleisesti  
vahvana. 
 
Euroopan Keilailuliiton ETBF:n kongressin yhteydessä tuli tieto, että juniorien EM- 
kilpailujen 2017 järjestelyoikeus on myönnetty Oy Bowling Ab:lle. Hausta keväällä 
päätettäessä oli sovittu, että SKL ja Helsingin Bowlingliitto osallistuvat järjestelyihin. 
 
Kansainvälisen Keilailuliiton WTBA:n hallituksen kokouksessa elokuussa valmisteltiin 
joulukuun kongressia. Hallitus esittää muutoksia arvokisojen pelitapoihin, joista  
tärkeimpiä ovat mm. se, että mastersin pelitapaa esitetään samaksi kuin EM-kilpai-
luissa, eli se alkaa nollilta ja pelataan matsipeleinä. Kaikkia joukkuefinaaleja esitetään  
jatkossa pelattavaksi baker-pelitavalla. Näin finaaleista saadaan nopeatempoisempia 
ja sitä myötä toivottavasti yleisöönmenevämpiä.  
Joulukuun kongresseissa on tarkoitus päättää FIQ:n ja WTBA:n sulautumisesta World 
Bowlingiksi. Istuva puheenjohtajisto, Kevin Dornberger USA, Pekka Korpi Suomi ja 
Mike Seymour Australia, ovat ilmoittaneet hakevansa jatkovalintaa Abu Dhabin  
kongressissa joulukuussa. Tiettävästi myös Aasian Keilailuliiton puheenjohtaja sheikki 
Talal M. Al-Sabah (Kuwait) on hakemassa puheenjohtajaksi. 
 
Puheenjohtaja Järvinen sanoi, että Kevin Dornberger on tehnyt hyvää työtä olympiaki-
sojen suhteen ja koska tuo työ on vielä kesken, hän aikoo äänestää Dornbergeriä 
kongressissa. Hallitus oli samaa mieltä. 
 
 

13. Seniorien MM-kisojen valintamenetelmä 
 
Lyhyen keskustelun jälkeen hallitus antoi kilpailuvaliokunnalle ja maajoukkuevalmen-
tajille tehtäväksi laatia valintamenetelmä seniorien MM-joukkueen valitsemiseksi  
Münchenin kisoihin 2017. Esitys tulee saattaa hallitukselle vuoden 2016 ensimmäi-
seen kokoukseen. 
 



 

14. Valiokunta-asiat 
 
Hallitus nimitti valiokunnat kaudelle 2015–2016 puheenjohtajien esityksestä.  
Valiokunnat ovat seuraavat: 
 
Kilpailuvaliokunta 
 Raimo Palokoski Turku, pj 
 Teemu Raatikainen Helsinki 
 Jari Ratia  Helsinki 
 Jarmo Tamminen Hyvinkää 
 Juho Turkkila Lappeenranta 
 
Sarjavaliokunta 
 Jorma Lappeteläinen Lohja, pj  
 Jarkko Ruohoaho Savonlinna  
 Päivi Uusinarkaus Tornio  
 Tiina Viljakka Tampere 
 
Nuoriso- ja koulutusvaliokunta   
 Kai Hildén  Turku, pj 
 Piritta Maja  Kuortane 
 Tuomas Eivola Tampere 
 Eino Styrman Helsinki 
 Juha Viberg  Kotka 
 Sami Järvilä koulutuspäällikkö, sihteeri 
 
Tekninen valiokunta   
 Jorma Laatikainen Joensuu, pj 
 Mikko Kumpulainen Oulu 
 Jari Ratia  Helsinki 
 Arto Simojoki Turku 
 Markku Veijanen Mikkeli 
 
Veteraanivaliokunta 
 Pekka Vuorio Hämeenlinna, pj 
 Eino Helenius Tampere  
 Mikko Isakow Kouvola 
 Jouko Laakio Pori 
 Juhani Niskanen Oulu 
 Jaakko Virkajärvi Lahti 
 
Hallitus käsitteli ja merkitsi tiedoksi seuraavat valiokuntien pöytäkirjat: 
- Veteraanivaliokunnan pöytäkirja 4/2014–15   
- Veteraanivaliokunnan pöytäkirja 1/2015–16   
- Teknisen valiokunnan pöytäkirja 3/2014-15   
- Teknisen valiokunnan yhteiskokouksen pöytäkirja 14.5.2015   
- Nuoriso- ja koulutusvaliokunnan etäkokouksen pöytäkirja 21.-25.8.2015   
 
 
 



 

15. Ansiomerkkianomukset 
 
Anomuksesta myönnettiin seuraava ansiomerkki: 
Kultainen ansiomerkki n:o 405, Erkki Kase, TuUL, Turku 
 
 

16. Saapuneet kirjeet 
 
- Marjaleena Laakkonen oli pyytänyt tukea matkalleen Special Olympicsiin Los Ange-

lesiin. Hallitus päätti myöntää avustusta 500 euroa.  
 Hallitus päätti merkitä pöytäkirjaan, että päätös ei ole linjapäätös ja että tapauskoh-

taisesti käsiteltävissä anomuksissa noudatetaan tiukkaa linjaa.   
 
- Hallitus hyväksyi Ballmaster Openin kansainväliseksi kilpailuksi, jotta se voidaan 

saada European ja World Bowling Tourien osakilpailuiksi.   
 
- Raimo Palokoski toi kokoukseen kirjeen, jossa pyydettiin apua Tiia-Maria Roosin ja 

Peppi Konsterin seurasiirtojen helpottamiseksi Turun Weikoista. Hallitus keskusteli 
asiasta ja todettiin, että se on seuran sisäinen ja riitatapauksessa se pitää ensin  
käsitellä Turun Keilailuliitossa. Jos tuosta päätöksestä joku valittaa, se otetaan 
SKL:n hallitukseen. 

 
 

17. Syksyn kokoukset 
 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 29.9.2015 alkaen klo 12.00 hallituksen  
mestaruuskilpailulla.  
Sen jälkeen hallitus kokoontuu tiistaina 3.11.2015. 
 
 

18. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 19.12.  

 
 
 
 

Vakuudeksi: 
      
 
 
 

 
 
 Harri Järvinen Pekka Korpi 
 Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 
 


