Kauhajoen Keilailuliiton historiikki 1997-2007
Toimintakausi 1997- 1998 oli liiton 11,vuosi.

Syksyllä aloitettiin kausi komeasti juhlimalla liiton 10-vuotista toimintaa. Vieraita oli
Suomen keilailuliitosta, naapuriliitoista sekä yhteistyökumppaneiden joukosta. Ensimmäisen
kerran kerran liiton historiassa voitiin jakaa hallinnossa pitkään olleille henkilöille Suomen
keilailuliiton myöntämät hopeiset ansiomerkit. Saajina olivat; Sirkka-Liisa ja Antti AlaPanula, Kari Katila ja Jorma Uitto. Keilahallin hoitajana alusta asti toimineelle Arto
Mäkitalolle luovutettiin Keskuskauppakamarin myöntämä hopeinen ansiomerkki.
Kauhajoen keilailuliitto muisti erikoismaininnalla seinäjokista Eino Koskimäkeä, joka liiton
toiminnan alussa ensimmäisinä vuosina kävi Seinäjoelta saakka pitämässä monet
keilakoulut. Samoin muistettiin Hannes Järviluomaa joka on ollut paitsi pitkään
kouluttajana ja heittänyt hallin perustamisesta lähtinen jokaisen merkintäkilpailun
kymmenenvuoden aikana ! Tämä näistä juhlista.
Kauden lopulla saatiin pitkään kaivattu hallin laajennuspäätös kun kunnanvaltuusto
kokouksessaan 29.6.1998 yksimielisesti hyväsyi hallin laajennuksen ja noin 80.000 markan
määrärahan rakenteiden purkutyöhön ja valaistuksen täydentämiseen.
Hallin laajennuksen vaatimat purku-ja rakennustyöt tehtiin talkootyönä keilaajien voimin.
Onneksi oli ammattimiehiä omasta takaa ettei virheitä päässyt tapahtumaan. Talkoolaisia oli
parikymmentä henkeä ja työtunteja kertyi n.1200. Aktiivisimmat käyttivät suurimman osan
kesälomastaan näihin talkoisiin.
Kahden lisäradan myötä laajennettiin myös baari-tilat. Pingis ja tikanheitto saivat omat
neliönsä. Lisäksi saatiin yksi huone kokoustiloiksi.
Radat asennuksineen toimitti System-300. Puuradat vaihdettiin laminaatteihin ja ratojen
pinnat hohtolakattiin.
Kun alkuongelmista selvittiin oli 6-ratainen keilahalli valmis 31.8, vain pariviikkoa myöhässä
varsinaisesta kauden aloituksesta.
Kauden aikana hankittujen uusien Atk-laitteiden myötä saatiin internet-yhteydet sekä
keilailuliiton keilailupalveluohjelmisto.
Toiminta kuluvana kautena on koostunut periteisistä merkintä-ja erikoiskilpailuista sekä
seurojen tempauskisoista. Tiia Einolasta tuli seitsemäs liittomme suurmestari. Hän myöskin
keilasi Seinäjoella 6-sarjan halliennätykseksi 1368.
Mainittakoon vielä,että keilaseura Losca täytti joulukuussa 10 vuotta.

Kausi 1998-1999 oli liiton 12 vuosi
Uusi kausi päästiin siis aloittamaan 6- rataisessa hallissa,joka oli saanut aivan uuden ilmeen
ja aiheutti paljon ihastusta. Ratojen vasemmalle puolelle jäi tilaa kahvion laajennukselle
johon voitiin sijoittaa televisio ja palkintokaapit.
Kahden lisäradan myötä sekä harjoittelu,että kilpailusuorituset lisäätyivät edellisestä
vuodesta. Koululaisryhmiäkin tuli mukaan kun tilaa oli riittävästi.

Kurikan keilahalli lopetti toimintansa ja paikallinen Kroko siirtyi keilaajineen liittomme
jäsen seuraksi. Myös muita aktiivisa keilaajia siirtyi Kurikan hallista Kauhajoelle.
Uutena toimintamuotona alkoi musiikkisävytteinen hohtokeilailu, herättäen suurta
kiinnostusta. Kilpailutoiminta jatkui perinteisinä merkintä-ja erikoiskilpailuna sekä seurojen
järjestäminä tempauskisoina. Aktiivikeilaajia kauden aikana n. 200. Harrastaja määrissä oli
jonkin verran aaltoilua.
Tapahtumia ja tuloksia.
-

Naisten PM-kisat keilattiin huhtikuussa Kauhajoella.
Toni Välkkilä ja Juha Myllymäki olivat valtakunnallisessa valmennusryhmässä.
Tiia Einola siirtyi Helsinkilaisen Mercur keilaseuraan.
Jukka Luoma-Kuutti ” 300 kerholaiseksi.”
Sirpa Rinta-Kyttä luovutti sihteerin tehtävät Mari Taimistolle.
Tiia Einola saavutti naisten SM-kultaa
Suomen parhaimpia keilaajia kävi tutustumassa hallimme uusittuihin ratoihin.
mm.Sami Konsteri,Olli Tiainen,Osku Palermaa.
Keilaseura Strikehunters perustettiin.

Toimintakausi 1999-2000 liiton 13 vuosi

Haaveena tälle kaudelle oli saada automaattiset pistelaskenta laitteet hallille.
Hallitus päättikin anoa kunnalta 200,000 markan lainan kymmenenvuoden takaisin maksu
ajalla. Perusteluksi esitettiin ,että harrastaja määrä on pysynyt melko vakiona usean vuoden
ajan ja siksi keilailua on kehitettävä enemmän vapaa-ajan keilailun suuntaan.
Automaattiset pistelasku laitteet ovat tällöin välttämättömät,koska aloittelevat keilaajat
kokevat usein pistelaskutavan ongelmalliseksi. Muiden keilahallien kokemusten mukaan
keilailun harrastaja määrät ovat lisääntyneet automaattisten laitteiden hankinnan myötä.
Vaikka keilailijoiden laina pyyntö jakoikin valtuustoa, niin se hyvksyttiin kuitenkin äänin
29/13.
Monista laite tarjouksista Wiikingit sitten lopulta valtasivat keilahallin ja sen myötä
siirryttin Kauhajoella aivan uuteen aikakauteen. ” Meillä on nyt jotain mikä Seinäjoelta ja
Vaasatakin puuttuu,vaikka siellä on suuremmat hallit ja enemmän keilaajia.”
” On tämä niin mahtavaa kun saa vain TV-ruudusta katsella tulosta,eikä tarviset epäillä
kaverin laskutaitoa.”

Tapahtumia ja tuloksia.
-

Juha Orpana keilasi 6-sarjan halliennätyksen 1445.
Feetu Tuomaalasta hallimestari 1999
Tiia Einola ”300-kerholaiseksi”kotihallissaan (Mercur-seura Helsinki
Liitto ottelut Kauhajoki –Seinäjoki Veteraanit Kauhajoki Kurikka
Veteraanit mukana valtakunnansarjassa
Erikoiskisoja järjestetty 35 kappaletta
Otettiin jäsen ehdotuksena käyttöön kausikortit

- Vuoden keilaaja Jonni Yli-Kortesniemi
Toimintakausi 2000-2001

Kausi on liiton 14 tomintavuosi . Automaattiset pistelaskulaitteet vihittiin virallisesti
käyttöön 9.12 2000. Näin saatiin kunnan myötävaikutuksella hallimme ajan mukaiselle
tasolle. Loppukauden toimintaa laitteiden asennus ei paljon hidastanut. Halli oli suljettuna
vain muutaman päivän ja viikon lopulla päästiin jo tositoimiin. Laitteiden pääkäyttäjäksi tuli
asiantuntijana toiminut Keijo Puranen.
Hallimme on saanut kehuja vieraspaikkakuntalaisilta,siisteydestä ,radoista ja täsmällisestä
toiminnasta.
Tapahtumia ja tuloksia.
-

Maajoukkueen keilajunnut trimmasivat taitojaan EM-kisoihin Kauhajoella. Pekka
Korven ohjauksessa.
Lari Marjamäki ” 300 kerholaiseksi” 21.12.2000.
Firmakeilailuun saatu tusinan verran joukkueita
Juha Malmimäki hallimestariksi 2000 12.s 2762 p.
vuosi 2001 aloitetaan eurojen merkeissä, keilamaksutkin näyttävät pienemmiltä kun
30 markkaa on enää 5 euroa.
Keilailuliitto tukee jäsenseurojen junnukarsintoja ( 340 e)
Osallisttu Pohjanmman kierrokseen, Firma keilailuun ,Ay-keilailuun, seuraotteluihin
ja valtakunnan sarjoihin.
Kehitetty koululaisille omia kilpailumuotoja
Eero Törmä teki halliennätykset 2- 4 sarjoissa tuloksin 544-809-1020.
Vuoden keilaaja Kosti Häkönen.

Toimintakausi 2001-2002

Kausi oli 15 toimintavuosi. Pääpiirteissään se oli edellisen vuoden kaltainen. Hallitus aloitti
työskentelyn jäjestäytymiskokouksella Botnia Golfin tiloissa Korpikylässä.
Keilahallin kahvion ikkunoihin asennettiin lamellikaihtimet estämään keilaajia häiritsevät
katselut keilaradoille. Hankittiin kassajärjestelmään kassalaatikko ja kuittikone. Janne
Taskisen erottua hallimiehen tehtävistä on hallinhoitajana toiminut Raine Einola
Syöminkien yön yöjuoksuun osallistuttiin kolmijäsenisellä joukkueella; Terttu Kohtanen,Arto
Mäkitalo ja Matti Ojanen. Joukkueemme voitti sarjansa.
Tapahtumia ja tuloksia.
-

Vapaa ajan keilailun harrastaja määrä on ollut pienessä nousussa koko kauden ajan.
Viikkoharjoitustuntien määrä sekä erikoiskisasuoritusten määrä on edelleen laskeva.
Veteraanien PM-kilpailussa voitot nelimies joukkueelle ja henkilökohtaisessa myös
voitto Kosti Härköselle.
Miesten PM-finaaliin selvisi Pauli Mäkinen
SM-kisassa Tiia Hakanen sijoittui neljänneksi (junnusarja).
Kosti Häkönen edusti Suomea maaottelussa Ruotsia vastaan.

-

Liiton A-mestaruus Eero Törmälle , B-mestaruus Timo Marjamäelle, henk.koht.
mestaruus Terttu Kohtaselle ja veteraaneissa Feetu Tuomaalalle.
Vuoden keilaaja Matti Ojanen.

Kauden lopulla viritettin yhteistoimintaa piirin eteläisten keilahallien kesken Seinäjoella.
Tulevalle kaudelle kehiteltiin uusi Krannien kisa, Seinäjoki , Kauhajoki ja Närpiö.

Toimintakausi 2002-2003.
Kausi oli liiton 16 toimintavuosi. Hallitus aloitti kauden järjestäytymikokouksella ja
ideariihellä Jorma Uiton kesämökillä kesäkuun loppupuolella. Kesän aikana tarkastettiin
radat ja tehtiin takuukorjauksia uusille radoille. Koska takuuaikaa oli vielä vuosi jäljellä
päätettiin tehdä uusi tarkastus 2003 keväällä. Edellä mainittu Krannien kisa päättyi yhteen
osa kilpailuun,joka pidettiin Kauhajoella. Junnukeilailu sai hyvän alun kun Juha-Matti
Malmimäki veti koko kauden junioreita. Parhaimmillaan harjoituksissa oli 35 poikaa.
Syksyllä vuokrattiin Suomen keilailuliitolta Pro Trainer. Terttu Kohtasella oli sekä
muodollinen,että ammatillinen pätevyys laitteen käyttöön ja heittosuoritusten analysointiin.
Valitettavasti vain harva uskalsi selvittää keilasuoritustensa virheitä.
Vapaa-ajan keilailun harrastajien määrä on ollut nousussa koko kauden ajan. Toimistolle
hankittiin kauden aikana uusi tietokone käyttöjärjestelmineen.
Tapahtumia ja tuloksia.

-

Eero Törmä ”300 kerholaiseksi”.
Aila Koivisto EM-pronssia Bergenissä
Tiia Einola hallimestariksi SE-tuloksella 2816/12.
Lari Marjamäki keilasi jälleen unelmansarjan 300.
Liitto-ottelut Kauhajoki-Seinäjoki, miehet hävsivät , naiset voittivat.
Arto Mäkitalo osa-aika eläkkeelle
Vuoden keilaaja Kai Hakala.

Toimintakausi 2003-2004.
Kausi on liiton 17-toiminta vuosi. Hallitus aloitti järjestäytymiskokouksella keilahallilla.
Kesän aikana tarkastettiin radat ja tehtiin korjauksia. Kauden aikana hankittiin uusi
radanhoitokone Kegel Kustodian. Samalla koneella voidaan suorittaa sekä ratojen pesu, että
tarkka ratojen profiilin teko. Jokaiseen kilpailulähtöön saadaan nyt tasapuoliset olosuhteet.
Uutena keilaajien palvelumuotona uusi kone tulostaa ratojen profiilin, joka on nähtävänä
hallin seinällä ja netissä.
Kesä tauon aikana asennettiin ykkösradalle kouruesteet, -( Nyt voivat pienimmätkin keilaajat
saada” tulosta”,koska pallo ei mene ränniin.)

Tapahtumia ja tuloksia.
-

Junnukeilailu jatkui liittovalmentaja Jukka-Luoma-Kuutin ohjauksessa.
Vapaajan keilailun harrastajien määrä on lisääntynyt raeippaasti.
Liiton mestaruuskisa erikseen miehille ja naisille.
Erikoiskisan finalipäivää muutettu,joten hohtokeilailua voidaan pelata myös perjantai
iltaisin.
Tatu Hyytiä junnuleirille Marianhaminaan.
ProShop Lari Marjamäki itsenäseksi.
Keilakauden päättää viimeisen merkintäkisan yhteydessä pelattava katukisa.
Vuoden keilaaja Tatu Hyytiä.

Toimintakausi 2004-2005.
Kausi oli liiton 18 toimintavuosi. Kilpailutoiminta on jatkunut vuoden aikana entiseen
tapaan. Osanottaja määrät ovat myöskin vakiintuneet hyvin samoille tasoille.
Hohtokeilailun suosio on lisääntynyt edelleen kauden aikana. Monet eri yhteisöt ovat
viettäneet iltaa hohtokeilailussa osana yhteistä kokoontumistaan.
Kauden loppupuolella Pohjanmaan piiritoimikunta lopetettin ja perustettiin Pohjanmaan
Keila ry johon kaikki liitot tulivat mukaan. Siis myöskin Kauhajoen keilailuliitto.
Urheilulliseti parasta antia ja näkyvyyttä koko valtakunnan tasolla oli Kjk:n naisjoukkueen
voittama SeuraCupin suomenmestaruus.
Tapahtumia ja tuloksia.
-

Aila Koivisto heitti tällä kaudella toisena Kauhajoen keilailuliiton naiskeilaajana 300
pisteen rajan.
Vuoden keilaaja niin ikään on Aila Koivisto.
Liiton jäsenmäärä on 173.
Vuoden työmyyrä Jukka Luoma-Kuutti.
Annettu kuuden viikon kilpailukielto kilpailusuorituksen keskeyttämisestä ilman
pätevää syytä.

Toimintakausi 2005-2006
In Memoriam.
Kari Katila.
Ennen joulua saimme suruviestin,joka kosketti kaikkia Kauhajoen keilaajia. Kari Katila oli
menehtynyt vaikean sairauden jälkeen. Kari oli yksi niistä henkilöistä, joiden uutteran ja
peräänantamattoman työn tuloksena saimme keilailun ja keilahallin Kauhajoelle.Hän oli
käynyt jo useamman vuoden harrastamassa keilailua Seinäjoen hallissa ja matkoilla
harrastukseen oli syntynyt halu perustaa liitto ja halli Kauhajoelle. Näinpä 1987 pidettiin
Kauhajoen keilailuliiton perustava kokous. Kari toimi liiton ensimmäisenä puheenjohtajana
neljä vuotta,joiden jälkeen hän jatkoi seuransa Kjk:n puheenjohtajana seuran perustamisesta
kuolemaansa saakka ,yli 20 vuotta. Aktiivisea henkilönä hänet nähtiin myös keilailun
luottamustehtävissä niin piirin kuin valtakunnankin tasolla. Kari oli kannustava ja
poikkeuksellisen huumorintajuinen keilakaveri. Karin huumoria kuvaa hyvin hänen
onnitelunsa eräällekin keilakaverille,joka oli juuri heittänyt onnenkantamoisena

ensimmäisen 300 sarjansa. Kari tuli onnittelemaan ja sanoi,että tässä se nyt nähdään,kuka
tahansa voi heittää 300. Karilta 300 tulos jäi tekemättä,mutta muistona hyvästä keilaajasta
on hallin seinällä liiton suurmetareiden rivissä ensimmäisenä Karin kuva. Hän saavutti
suurmestaruuden 1990-91 kaudella. Kiitokset Karille Kauhajoen keilailun hyväksi tehdystä
työstä erään nuoren keilaajan sanoin:”Paras keilakaveri on poissa.”

Kausi oli liiton 19 toimintavuosi,
Kesän aikana tarkastettin radat ja tehtiin korjauksia radoille.
Ratojen oikaisussa jouduttiin budjetoitua suurempaan urakkaan,sillä hallin kosteus oli
rikkoutuneista laitteista johtuen vaihdellut liian paljon ja aiheuttanut keilaratoihin
vääntymiä.
Vuoden keilasaavutuksista ehdoton huippu oli Kjk:n naisten nousu valtakunnansarjan
ylimmälle tasolle eli SM – liigaan suoraa ilman karsintoja ykkössarjan voittajana. Tämä on
ensimmäinen kerta kun liittoomme kuuluva seura pelaa valtakunnan ylimmällä tasolla.
Tapahtumia ja tuloksia.
-

Kilpailuvuoro vierailijoille torstaisin klo 13, jos vähintäin neljä kilpailijaa ilmoittutuu
mukaan.
Sallitaan harjoittelu vähän ennen kilpailu suoritusta.
Barker –kisa uudistuu järjestämällä neljän parhaan joukkueen finaali.
Osallistuttu valtakunnan sarjoihin, PM-ja SM- kilpailuihin.
Suomen keilahallien panostukset ratojen ja koneistojen kunnossapitoon keskiarvolla
1250E/rata, kun Kauhajoella on päästy 855E/rata.
Vuoden keilaaja Anna-Liisa Mäkiranta.

Toimintakausi 2006-2007.

Toimintakausi on liiton 20 toimintavuosi ,joten juhlat on tulossa. Kevään 2006 toiminnata
vielä joitakin tapahtumia ja tuloksia. Liiton uusi suurmestari on Hartken Juha Myllymäki.Kausikortin voi siirtää toiselle pätevästä syystä. – Tatu Hyytiä voitti junnusarjan SMmestaruuden 1990 syntyneiden sarjassa - Veteraanit hävisivät liitto-ottelunsa Seinäjoelle.Seinämainokset poistettiin ja uusiakaan ei ole juuri saatu. – Tatu Hyytiä ja Ville Kilpinen
ovat olleet ohjaajakursseilla Kuortaneella.
Jäsenseuroja on kahdeksan ja jäseniä 163.

