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Päivitetty 7.6.2021 

Uuden keilaajan etukortti 

Määräaikainen, maksimissaan 1½ kautta, jonka jälkeen voi jatkaa yhden (1) kauden määräaikaisella 

lisenssillä (ensilisenssi), tai siirtyä suoraan toistaiseksi voimassa olevaan lisenssiin (aikuis- tai juniorilisenssi). 

Ensilisenssi 

Määräaikainen, maksimissaan 2½ kautta, jonka jälkeen muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi lisenssiksi 

(aikuis- tai juniorilisenssi). 

Aikuis- ja juniorilisenssi 

Toistaiseksi voimassa oleva, voidaan päättää vain kauden vaihtuessa, pois lukien edesmenneet.  

Myös parakeilaajat voivat ottaa aikuis- tai juniorilisenssin. 

Paralisenssi  

Oikeus paralisenssiin on vain liikuntavammaisilla, näkövammaisilla, kehitysvammaisilla sekä elinsiirron 

saaneilla. (Tarvittaessa todistettava lääkärin todistuksella). Tällä lisenssillä saa osallistua vain erikseen 

nimettyihin kilpailuihin (parakeilacuppiin, Para SM- kilpailuihin sekä näkövammaisten 

maajoukkuetoimintaan), pois lukien uudet jäsenet, jotka saavat liittymisen yhteydessä Uuden keilaajan 

etukortin, etukortti oikeuttaa osallistumisen kaikkiin kilpailuihin.  

Ensilisenssiseura (Harrastaja- / vastaanottoseura) 

Seura (mikä tahansa seura), joka on ilmoitettu SKL:n, johon pääsääntöisesti otetaan määräaikaisella 

(ensilisenssillä) lisenssillä liittyvät keilaajat. Tämä seura on vapautettu SKL:n seuramaksusta (mikäli seura 

on ilmoitettu SKL:n 30.9. mennessä). 

 

Kesällä (kesäkuu) SKL lähettää jokaiselle paikallisliitolle listauksen rekisteröidyistä jäsenistä sekä listauksen 

niistä jäsenistä, joiden ensilisenssi oikeus päättyy kauden lopussa. 

Kun uuden kauden rekisteröinti avataan 1.7. (tai ensimmäinen arkipäivä heinäkuussa), rekisteröidään 

jäseninä jatkavat keilaajat uudelle kaudelle. Mikäli keilaaja ei enää halua jatkaa jäsenyyttä uudella kaudella, 

häneltä poistetaan rekisteröinti uudelle kaudelle, painikkeella ”Poista SKL:n rekisteristä”. 

Myös seurat tulee muistaa rekisteröidä uudelle kaudelle. Mikäli pakallisliitolla on toiminnassa ns. 

ensilisenssi-seura, tulee tämä seura ilmoittaa Suomen Keilailuliitolle 30.9. mennessä. Tällaiset seurat ovat 

vapautettuja SKL:n seurajäsenmaksusta. 

Rekisteröinti muutokset tulee olla tehtynä 30.9. mennessä. Tämän jälkeen rekisteröityjä keilaajia ei pysty 

enää merkitsemään ei rekisteröidyiksi ja heistä tullaan perimään kulloinkin voimassa olevan mukainen, 

SKL:n kauden lisenssimaksu. 
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Rekisteröityjen jäsenten rekisteröinnin poisto ei ole mahdollista kesken kauden. Poisto kesken kauden 

voidaan tehdä vain SKL:n toimiston toimesta. Edesmenneet jäsenet poistetaan kokonaan SKL:n rekisteristä, 

poisto voidaan tehdä vain SKL:n toimiston toimesta. 

Uudet jäsenet tulisi rekisteröidä heti SKL:n rekisteriin, mutta viimeistään yhden (1) viikon kuluessa. 

 

Jäsenlaskutukset: 

Elokuussa SKL laskuttaa paikallisliitoilta jäsenten lisenssimaksujen ennakon, joka on n. 1/3 (kolmasosa) 

edellisen kauden laskutetuista lisenssimaksuista.  

Lokakuussa SKL laskuttaa varsinaisen jäsenten lisenssilaskutuksen, kulloinkin voimassa olevan lisenssi- ja 

seuramaksujen mukaisesti. Laskutus perustuu rekisteröityihin jäseniin ja seuroihin, huomioiden 

ennakkolaskun suuruuden.  

Vuoden vaihteessa sekä kauden päättyessä kesäkuun lopussa, SKL laskuttaa niistä uusista jäsenistä, jotka 

ovat laskutusten välisenä aika liittyneet SKL:ään. 

Kevään (1.1. – 30.6.) aikana rekisteröityneiltä jäseniltä (kokonaan uudet tai vähintään kaksi kautta 

rekisteröimättömänä olleet) ei laskuteta SKL:n lisenssimaksua seuraavalta kaudelta. SKL laskuttaa näistä 

keilaajista lisenssimaksun paikallisliitolta liittymiskauden päättyessä. 

 

Rekisteröinti 

Ennen keilaajan rekisteröintiä jäseneksi SKL:n rekisteriin, varmista ettei keilaaja ole jo SKL:n rekisterissä, 

esim. firmakeilaajana (katso alempaa ohjeet firmakeilaajien rekisteröinnistä kesken kauden), Ei rek. 

seurallisena. Mikäli keilaaja löytyy jo SKL:n rekisteristä, hänellä säilyy olemassa oleva koodi (=jäsennumero) 

ja hänelle päivitetään tarvittavat uudet tiedot mm. liitto, seura.  

Rekisteröitäessä uusia jäseniä SKL:n rekisteriin, tulee seuraavat kentät täyttää (kuvassa keltaisella olevat 

kentät). Tarvittaessa myös ensilisenssi/paralisenssi sekä parakeilaaja kentät (kuvassa alleviivattuina). 

Lisäksi jäsenviestinä sekä keilaajalehti kenttien tiedot (kuvassa vihreällä) tulee valita sellaisiksi kuin 

rekisteröitävä keilaaja ne on ilmoittanut haluavansa (muista siis kysyä nämä keilaajalta).  

Firmakeilaajat: Jos rekisteröitävä keilaaja on aiemmin ollut firmakeilaaja, täytyy hänet ensin ns. vapauttaa, 

kesken kauden tämä voidaan tehdä ainoastaan SKL:n toimistosta. Näissä tapauksissa ota yhteyttä 

toimistoon sähköpostitse, jossa vapautettavan keilaajan tiedot. 

Keilakoululaiset: Sellaiset keilakoululaiset, joilla ei ole lisenssiä merkitään ei rek. keilaajiksi rekisteriin, 

myöskään keilakoululaiset seuroja ei rekisteröidä, ellei seurassa ole lisenssillä rekisteröityjä keilaajia. Mikäli 

seura on rekisteröity kaudelle ja seurassa on rekisteröityjä keilaajia, heistä sekä seurasta peritään kulloinkin 

voimassa olevan mukaiset seura- ja jäsenmaksut. 
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Ensilisenssi 

Ensilisenssillä voi liittyä mihin tahansa seuraan. Mikäli keilaaja liittyy ensilisenssillä sellaiseen seuraan, jolla 

ei varsinaista seuratoimintaa ole, voidaan keilaaja niin halutessaan siirtää sellaiseen seuraan, jolla 

seuratoimintaa on.  Ensilisenssi ajan päätyttyä (maksimissaan kaksi täyttä kautta) keilaajalta peritään 

seuraavalta kaudelta toistaiseksi voimassa olevan lisenssin (aikuis- / juniorilisenssi) maksu, kulloinkin 

voimassa olevien lisenssimaksujen mukaisesti. Ensilisenssi-jäsenillä on samat etuudet kuin muillakin 

jäsenillä, mutta ensilisenssi-jäsen ei voi tehdä farmisopimusta. 

Mikäli kyseessä on määräaikaisella lisenssillä (ensilisenssi) rekisteröitävä jäsen, laitetaan kohtaan 

ensilisenssi ruksi ja päivämääräksi se päivämäärä, jolloin lisenssi on hankittu. Eli ensilisenssipäivämäärä voi 

olla aikaisempi kuin rekisteröintipäivämäärä.  

Mikäli kyseessä on parakeilaaja, laitetaan parakeilaaja kohtaan ruksi ja jos kyseessä on ensilisenssillä 

rekisteröitävä parakeilaaja, täytetään myös ensilisenssitiedot (kts. yllä oleva ohje). 

Mikäli kyseessä on paralisenssillä rekisteröitävä keilaaja, täytetään parakeilaaja kohdan lisäksi myös 

paralisenssitiedot. Ruksi kohtaan paralisenssi (ensilisenssin alapuolella) sekä päivämäärä, lisätään 

lisätietokenttään teksti parakeilailulisenssi., 
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Uuden keilaajan etukortti 

Etukortteja voi ostaa paikallisliitosta tai niistä keilahalleista, jotka myöntävät etukortin etuja. 

Uuden keilaajan etukortti on tarkoitettu kaikille niille uusille keilaajille, jotka eivät ole aikaisemmin tai 

vähintään kahteen kauteen olleet rekisteröityjä keilaajia. Etukortti on voimassa yhden (1) kauden (1.7. – 

30.6.). Keväällä (1.1. – 30. 6.) etukortin hankkineet saavat käyttää etukorttia seuraavan kokonaisen kauden 

(1.7. – 30.6.). 

 

Paralisenssi oikeuttaa myös etukortti etuihin ja heillä on oikeus osallistua kaikkiin kilpailuihin etukortin 

voimassa olon aikana. 

Kun etukortin voimassaolo päättyy ensimmäisen kauden jälkeen, voi keilaaja jäädä vielä yhden (1) kauden 

ajaksi määräaikaiselle lisenssille (ensilisenssi), jolloin häneltä peritään seuraavalta kaudelta kulloinkin 

voimassa oleva ensilisenssimaksu. Mikäli keilaaja on liittynyt toistaiseksi voimassa olevalla lisenssillä 

(aikuis- / juniorilisenssi), peritään häneltä etukortin voimassaolon päättymisen jälkeen toistaiseksi 

voimassa olevan lisenssin (aikuis-/ juniorilisenssi) jäsenmaksu, kulloinkin voimassa olevien lisenssimaksujen 

mukaisesti.  

Mikäli keilaaja ei halua jatkaa määräaikaisella lisenssillä (ensilisenssi), keilaajalta peritään seuraavalta 

kaudelta toistaiseksi voimassa olevan lisenssin (aikuis-/ juniorilisenssi) maksu, kulloinkin voimaassa olevien 

lisenssimaksujen mukaisesti.  

Mikäli keilaaja ei halua jatkaa jäsenyyttään, häneltä poistetaan rekisteröinti uudelle kaudelle, painikkeella 

”Poista SKL:n rekisteristä”. 

Mikäli kyseessä on uuden keilaajan etukortti rekisteröinti, keilaajan lisätietokenttään merkitään halli, jossa 

rekisteröinti tehdään, sekä henkilö joka rekisteröinnin on tehnyt. Rekisteröinnin jälkeen täytetään erillinen 

Uuden keilaajan etukortti lomake. Linkki lomakkeeseen löytyy SKL:n rekisteri ohjelman etusivun 

tiedotteissa Uuden keilaajan etukortti.  Etukortti-lomake on täytettävä aina, myös toistaiseksi voimassa 

olevalla lisenssillä (aikuis- ja juniori lisenssit) sekä paralisenssillä rekisteröityvien keilaajien osalta, eli 

kaikkien uusien keilaajien rekisteröintien kohdalla. Rekisteröitävä keilaaja saa sähköisen etukortin 

(sähköpostiviestin) etukortti lomakkeen täyttämisen jälkeen. Sähköpostiviesti toimii etukorttina.   

Aina kun keilaaja käyttää uuden keilaajan etukortin etua, niin keilaajan tietoihin SKL:n rekisteriin 

lisätietokenttään kirjoitetaan hallin nimi jossa etua on käytetty ja perään x esim. Tali X 
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Luokka:  

Jäsenille, jotka eivät ole olleet aiemmin rekisteröityjä keilaajia, eikä heitä näin ollen löydy rekisteristä (Ei 

rek. seurallisena), laitetaan luokaksi D (tämän tulee valmiiksi oletuksena). 

Jäsenet, jotka ovat olleet rekisteröityjä keilaajia aiemmin ja löytyvät rekisteristä Ei rek. seurallisena, tai ovat 

olleet firmakeilaajia, laitetaan heille luokaksi se luokka, joka on jo rekisterissä olemassa. 

Jäsenet, jotka ovat olleet joskus aiemmin rekisteröityjä keilaajia, mutta heillä ei ole ollut tuloksia vuoden 

2013 jälkeen, heitä ei löydy rekisteristä Ei rek. seurallisena. Heidät lisätään rekisteriin uusina jäseninä ja 

näin ollen heille laitetaan luokaksi D. 

 

Ryhmä: 

Juniori: max. 18v (syys-joulukuussa syntyneet 18v sekä nuoremmat) 

Nuori: 18-23v (tammi-elokuussa syntyneet 18v – sinä vuonna, kun täyttää 23v) 

Yleinen: 24-49v (sinä vuonna, kun täyttää 24v) 

Seniori: 50-59v (sinä vuonna, kun täyttää 50v) 

Veteraani: 60 tai yli (sinä vuonna, kun täyttää 60v) 

 

Keskiarvo:  

Mikäli jäsenellä on aiempi keskiarvo (Esim. firmakeilaajat), säilyy heillä rekisterissä oleva keskiarvo.  

Uudet jäsenet saavat keskiarvon vasta kun heillä on pelattuna vähintään 24 sarjaa.  

Mikäli halutaan käyttää harkintakeskiarvoa, on siitä tehtävä ilmoitus SKL:n kilpailu- ja sarjavaliokunnalle. 

Lisätietoja harkintakeskiarvosta saat kilpailu- ja sarjavaliokunnalta kilpasarja(at)keilailu.fi  

 

Farmisopimus 

Farmisopimussäännöt ja lomakkeen löydät Suomen Keilailuliiton nettisivuilta kohdasta  

Kilpailutoiminta – Säännöt ja ohjeet – Farmiseurasääntö  

https://www.keilailu.fi/wp-content/uploads/2019/10/Farmiseuras%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6.pdf 

 

 

Seuran vaihtaminen (pois lukien määräaikaisella (ensilisenssillä) lisenssillä olevat keilaajat) 

Mikäli keilaaja haluaa vaihtaa seuraa, tulee vaihto tehdä pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. Vaihdosta 

tulee täyttää aina seuransiirtokaavake, joka löytyy Suomen Keilailuliiton nettisivujen etusivulta kohdasta 

Materiaalit – Seuransiirtokaavake. Kaavake tulee olla täytettynä 31.5. mennessä, jotta siirto on 

mahdollista seuraavan kauden alussa. 

https://www.keilailu.fi/wp-content/uploads/2019/09/seuransiirtokaavake.pdf 

 

Kesken kauden siirtyminen on sallittu tietyissä tapauksissa. Tarkempia tietoja sallituista siirroista ja ohjeita 

seuransiirtokaavakkeen täyttämiseen löydät Suomen Keilailuliiton nettisivuilta kohdasta Kilpailutoiminta – 

Säännöt ja ohjeet - Edustuskelpoisuussääntö 

https://www.keilailu.fi/wp-content/uploads/2019/10/Edustuskelpoisuuss%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6.pdf 

 

https://www.keilailu.fi/wp-content/uploads/2019/10/Farmiseuras%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6.pdf
https://www.keilailu.fi/wp-content/uploads/2019/09/seuransiirtokaavake.pdf
https://www.keilailu.fi/wp-content/uploads/2019/10/Edustuskelpoisuuss%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6.pdf

