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KAKSIKYMMENTÄ VUOTTA KAUHAJOKISTA KEILAILUA
Kun Suomen Keilailuliiton 55:s jäsenliitto, Kauhajoen Keilailuliitto virallisesti perustettiin vuonna 1987
toukokuun 21. päivänä, oli uimahalli-rakennukseen jo valmistumassa 4-ratainen keilahalli, jonka
rakennustyöt olivat alkaneet vuonna -86. Kunnan päätös keilahallin rakentamisesta oli tehty edellisenä
vuonna 1985 – osaltaan siihen oli vaikuttanut pieni, mutta aktiivisen harrastajajoukko, jonka haave
keilailusta kotipaikkakunnalla näin alkoi pikku hiljaa toteutua.
Koska opetusministeriön avustus saatiin vain 4-rataista hallia varten, sellainen rakennettiin, mutta
tehtiin kuitenkin viisaasti tilavaraus kahta lisärataa varten. Niin sitten keilaajien seinänaapureina
toimivat ampujat 90-luvun loppupuolelle asti. Keilahallin avajaiset pidettiin 14 marraskuuta 1987 (pelejä
oli pelattu jonkin aikaa sitä ennen). Juhlallisen avausheiton suoritti kansanedustaja Jussi Sillanpää.
Kun eduskunnassa käytetään luokittelua jaa-ei-tyhjä-poissa, tuli vastaukseksi Kauhajoella ”poissa” sen
heiton pallo kun meni ränniin.
Liittoa perustamassa oli ensimmäinen kauhajokinen keilailuseura KJK, kolme vuotta aikaisemmin
1964 perustettu Kauhajoen Keila ry, joka tällöin kuului Seinäjoen Keilailuliittoon, sekä lisäksi kolme
muuta seuraa: ML-keila, Vesme ja Kauhajoen Posti-Tele. Henkilökohtaisesti Kauhajoen liiton
syntymiseen vaikuttivat aikanaan merkittävästi Mikko Korpela ja Kari Katila, joista kumpikaan ei ole
enää keskuudessamme.
Katilasta tuli liiton ensimmäinen puheenjohtaja. Seuraavat puheenjohtajat ovat Jorma Saarikoski,
Juhani Pitkämö ja Matti Ojanen, joka johtaa liittoa edelleenkin reilusti yli kymmenettä vuotta.
Pitkäaikaisin pesti liiton luottamustehtävässä on alusta asti rahakirstun vartijana toimineella Antti AlaPanulalla.
Edellä mainittujen perustajaseurojen lisäksi paikkakunnalle perustettiin heti ensimmäisen
toimintakauden aikana seitsemän seuraa – osa oli työpaikkaseuroja: Losca (Los Caballeros), Kakut
(Kauhajoen kunnan keilaajat), HuPa (Hukkapallo), Hartke (Hartman Keila), Elektrolux ja Tiklas. Toisen
kauden aikana syntyivät Kekäle, BBC-88 (Botnia Bowling Club-88) ja Top Cats. Parhaimmillaan liiton
jäsenseuroja on ollut 13-15. Lama tappoi yrityksiä ja sen seurauksena myös työpaikkaseuroja
lakkautettiin. Uusiakin seuroja syntyi: 1993 Sake (Sahankylän keilaajat) ja myöhemmin vielä 2000:lle
päästyä Strikehunters.
Kymmenen vuotta sitten, vuonna 1997 liiton jäsenseurat olivat: KJK, Losca, Kekäle, Hartke, BBC88, LBT-92 ja SaKe. Nyt, kun kaksikymmentä vuotta on kulunut on jäsenseurojen määrä samoissa
lukemissa. Tällä hetkellä liitolla on kahdeksan jäsenseuraa KJK, Losca, Kekäle, Hartke, BBC-88, LBT92, Strikehunters ja Kurikan Keilahallin lopetettua toimintansa meidän liittoomme kirjautunut
kurikkalainen Kroko. Henkilöjäseniä näissä seuroissa on parastaikaa yhteensä 162.
Aluksi haettiin keilailuoppia Seinäjoelta, missä Eino Koskimäki havainnollisesti, kärsivällisesti ja
aina iloisen ystävällisesti perehdytti ”tötsäreitä” lajin vaatimuksiin, mutta vähitellen oma koulutus saatiin
pyörimään.
Vuosittain on pidetty vähintään yksi keilakoulu, usein moniakin. Kouluttajina ovat toimineet Jukka
Luoma-Kuutti, Hannes Järviluoma, Terttu Kohtanen ja Juha-Matti Malmimäki. Keilailun
harrastuksekseen ottaneista junioreista löytyi useita lahjakkuuksia, joista muutama aikuistuttuaankin
keilaa paritulostasolla. Mm. Tiia Einola jatkaa edelleen maajoukkuekeilaajan uraansa.
KJK:n naiset ovat tehneet historiaa nousemalla SM-liigaan, jossa pelaavat nyt toista kautta.
Ensimmäinen kausi sujui tulokasjoukkueelta mainiosti, ja uskomme, että sama tahti jatkuu tälläkin
kaudella. Joukkueessa pelaavat ainakin Aila Koivisto, Terttu Kohtanen, Liisa Katila, Anna-Liisa
Mäkiranta, Marja Kuoppa, Heli Laitala ja Seija Hakanen, ja sitä vahvistaa mukavasti farmisopimuksella
”Seinäjoenlaina” takuutaitava Kati Vähä-Koivisto.
Ensimmäisten neljän vuoden aikana keilahallin käyttöaste pyöri huimasti sadan tuntumassa,
joten toiveet saada kaksi lisärataa olivat perusteltuja. Lama kuitenkin sekoitti suunnitelmia ja viivästytti
aikeita, mutta vihdoin 29.6.1998 hyväksyi kunnanvaltuusto laajennuksen ja myönsi tarkoitukseen 80
000 markan suuruisen määrärahan. Rahat saatiin riittämään kun purku- ja rakennustyöt tehtiin
talkootyönä keilaajien voimin. Onneksi oli ammattimiehiä omasta takaa ettei virheitä päässyt
tapahtumaan. Kaikkiaan kökässä hääri parikymmentä henkeä ja työtunteja kertyi n. 1200. –
Aktiivisimmat käyttivät suurimman osan kesälomastaan näihin talkoisiin.
Kahden lisäradan myötä sekä harjoittelu- että kilpailusuoritukset lisääntyivät, koululaisryhmiäkin
tuli enemmän kun tilaa oli riittävästi. Vuosien mittaan toiminta on asettunut vakiintuneisiin uomiinsa. On
kisattu merkintä- ja erikoiskilpailuja, joukkuepelejä paikallis- ja valtakunnansarjoineen, Baker-kisoineen
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ja kyläliigoineen. -otteluita on käytiin ensimmäisen kymmenen vuoden aikana useiden alueen liittojen
kanssa, mutta nykyisin liitto-otteluita pelataan vähemmän. Kauhajoen rakas vihollinen on Seinäjoki.
Seurojen järjestämät tempauskisat tuovat harjoitteluun oman säpinänsä. Vaikka suurempien kisojen
saamisen esteenä on hallin ratamäärä, joka ei riitä, kun minimivaatimukset ovat 8 tai 12 rataa, on
Kauhajoen keilahallissa järjestetty joitakin ”isompien ympyröiden” kisoja tai tilaisuuksia, kuten mm.
naisten Pohjanmaan mestaruuskilpailut tai Suomen junnumaajoukkuen treeniviikonloppu.
Kannattavan toiminnan yksi edellytys on pitää hallin varustus ajan tasalla. Olemme tarpeen
mukaan uusineet ja päivittäneet atk-laitteemme ja sukeltaneet nettiin. Liitolla on omat komeat kotisivut,
joilla on mm. kattava tulospalvelu hallissa keilatuista kilpailuista. Supernörttimme Keijo Puranen vastaa
luotettavasti siitä, että datat ovat ok!
Vailla merkitystä ei ole, että hallilla toimii Lari Marjamäen Larry´s Pro Shop, jonka
korkeatasoisiksi tiedettyjä palveluja käyttävät oman hallin keilaajien lisäksi keilaajat pitkienkin matkojen
päästä.
Kehityksen kelkassa on pysyttävä myös radalla, joten päätettiin, että hallille täytyy saada uutta
vuosituhatta kohti mennessä automaattiset pistelaskulaitteet.
Koska harrastajamäärät näyttivät asettuneen vakiotasolle jo usean vuoden ajan, ja harjoitus- ja
kilpailusuoritusten olivat ajan mittaan hieman hiipuneet, ymmärrettiin, että kasvua ja uusia keilaajia on
haettava vapaa-ajan keilailun suunnalta. Satunnaiset keilaajat kuitenkin ovat kokeneet keilailun
pistelaskutavan ongelmalliseksi, joten pistelaskulaitteista olisi suuri apu. Muiden keilahallien
kokemusten mukaan keilailun harrastajamäärät ovat laitteiden hankkimisen myötä lisääntyneet. Näitä
argumentteja käytettiin perusteluina kun kunnalta anottiin 200 000 markan lainaa kymmenen vuoden
takaisinmaksuajalla. Vaikka keilaajien lainapyyntö jakoi valtuustoa, anomus hyväksyttiin äänin 29-13.
”Viikingit” valtasivat keilahallin ja kauhajokisessa keilailussa siirryttiin uuteen aikakauteen. Upouudet
laitteet vihittiin virallisesti käyttöön 9.12.2000.
”Meillä on nyt jotain mikä Seinäjoelta ja Vaasastakin puuttuu vaikka siellä on suuremmat hallit ja
enemmän keilaajia!”
”On tämä niin mahtavaa, kun saa TV-ruudusta katsella tulosta, eikä tarvitse epäillä kaverin
laskutaitoa.”
Vapaa-ajan keilailussa musiikilla höystetty hohtokeilailu on tullut jäädäkseen. Hallin sinisessä
hämyssä on opiskelijoiden lisäksi nähty monien eri yhteisöjen porukoita iltaa viettämässä. Perhekeilailu
on kasvattanut suosiotaan – osatekijänä lienee muutamalle radalle asennetut kouruesteet, ”bumpperit”,
joiden ansiosta pienimmätkin keilaajat ”saavat tulosta”, kun pallo ei karkaa ränniin. On se ollut
mukavaa katseltavaa, kun pallo kulkee flipperinä pienen naperon pukkaamana ja vie lopulta mukanaan
vähintään yhden keilan.
Laitteistoparannuksiin kuuluu myös uuden automaattisen radanhoitokoneen hankkiminen, mikä
on mahdollistanut tarkkojen rataprofiilien teon. Kilpailuihin voi nyt luoda halutun tyyppiset rataprofiilit ja
eri lähtöihin saadaan tasapuoliset olosuhteet. Uutuutena rataprofiili voidaan tulostaa nettiin tai paperille
nähtäville hallin seinälle. Tiedot voi sitten kilpailija tulkita miten kukin parhaiten taitaa ja sopeuttaa
pelaamisensa sen mukaan.
Liiton toimintaa johtaa hallitus, jonka kokoonpano ei viime vuosina ole kovinkaan paljon
vaihdellut. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Näiden
kahdeksan johtokuntapaikan haltijoina on vajaan kymmenen vuoden - vuosien 1999-2007 välisenä
aikana - ollut yhteensä 18 eri henkilöä. Suurin vaihtuvuus on luonnollisesti ollut varajäsenyyksissä.
Tilaston mukaan hallituksen vakiokalustukseen voi katsoa viime vuosina kuuluneen Antti AlaPanulan, Jorma Einolan, Lauri Kulmalan ja Ritva Laitisen. Lisäksi Kosti Härkösellä, Simo Hakasella,
Jorma Uitolla ja Jukka Luoma-Kuutilla on vähintään neljä-viisi hallitusvastuukautta kullakin.
Hallituksen apuna käytännön asioita Kauhajoen hallissa hoitavat toimikunnat, joita ovat kilpailu-,
koulutus-, veteraanitoimikunta, nais-/vapaa-ajan toimikunta ja hallitoimikunta. Liiton palkattuina
työntekijöinä tällä hetkellä ovat hallimiehet Arto Mäkitalo ja Raine Einola.
Liiton sihteereinä ovat toimineet Terhi Rauhala, Pirjo-Riitta Tuominen, Sirpa Rinta-Kyttä sekä nyt
äänessä oleva Mari Taimisto - viimeiset 10 vuotta. Mielelläni jo luovuttaisin tehtävät nuoremmalle
vuosikerralle.
Päätän esitykseni toivottaen Kauhajoen Keilailuliitolle uudelle vuosikymmenelle lähdettäessä
menestystä ja kaatorikkaita vuosia!
Esitetty Kauhajoen Keilailuliiton 20-vuotisjuhlassa Sanssinkartanossa 20.10.2007
Lähteet:
Video Kauhajoen Keilailuliiton 10-vuotisjuhlasta, Mikko Katajiston esittämä historiikki.
Kaksikymmentävuotishistoriikki, Mauri Lehtonen ja Esko Latva-Laturi.
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