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ALKUSANAT 

 

 
Arvoisa lukija! 

 

Tähän kirjaseen on koottu imatralaisen keilailun taival vuodesta 1954 

lähtien. Olen pyrkinyt löytämään tärkeimmät hetket Imatran Keilailuliiton 

toiminnasta. On mainittava, että toimimme Imatran Keilaajat ry-nimellä 

vuoteen 1984 saakka, jolloin nimi muuttui Imatran Keilailuliitto ry:ksi, 

paikalliseksi keilailun kattojärjestöksi. Tätä ennen imatralaisesta 

keilailusta ovat historiikin muodossa kirjoittaneet: Annikki Tynkkynen 

vuonna 1980  25-vuotishistorian ja Pertti Ryynänen vuonna 1985   30-

vuotishistoriikin. Näistä on ollut suuri apu allekirjoittaneelle tätä 

kirjoitusta laatiessani ja tietoja etsiessäni. Viidenkymmenen vuoden 

aikana on pidetty niin paljon kilpailuja ja käyty  toisilla paikkakunnilla 

kilpailemassa erilaisissa sarjoissa sekä myös ystävyysotteluissa, ettei 

niiden luetteleminen ole mahdollista eikä mielestäni tarpeenkaan. 

Mukaan on otettu kuitenkin muutamia henkilökohtaisia, merkittäviä 

saavutuksia SM- ja PM-kisoista. Lisäksi lopussa on luettelomuodossa 

eräitä taulukoita mm. keilaseuroista, johtokunnista ja tuloksista.  

     

Varsinkin alkuaikojen taloudellisten vaikeuksien helpotuttua alkoi 

keilailuharrastus lisääntyä ja vuoden 1973 jälkeen, jolloin saimme 

kaupungilta rahoituksen narunostimien hankintaan, tapahtui selvä 

jäsenmäärän kasvu. Puhumattakaan uuden hallin valmistuttua vuonna 

1982 oli tulijoita ja kokeilijoita niin paljon, etteivät kaikki aina tahtoneet 

halliin mahtuakaan. Tänään meillä on innokas vakiojoukko, mitä 

täydentää runsas harrastajaryhmä kolmevuotiaasta yli 

kahdeksankymmenen ikäisiin. 

Keilailu on saavuttanut vakiintuneen aseman erilaisten urheilumuotojen 

joukossa. Sen eteen on tehty paljon työtä, myös vapaaehtoista työtä,  ja 

kaupunki on tukenut pyrkimyksiämme mahdollisuuksiensa mukaan. 

Tänään voimme nauttia upeasta 10-rataisesta, komeasta hallistamme, 

kaikkien nykyaikaisten laitteiden ja oppien mukaan. 

Lopuksi haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja Imatran 

kaupunkia saamastamme tuesta sekä hyvästä yhteistyöstä. Imatralaiselle 

keilailulle ja Keilailuliitolle toivotan hyvää matkaa 100-vuotistaipaleelle. 

 

Veikko Puska 
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Keilailua Imatralla alkuajoista tähän päivään. 
 

Imatralaisen keilailun syntysanat lausuttiin marraskuun neljäntenä päivänä vuonna 

1954. Tuolloin oli Imatran voimalaitoksen päällikkö, dipl.ins. Lauri Leinonen, 

kutsunut koolle joukon samoinajattelevia henkilöitä perustamaan keilailuseuraa. 

Ajatus oli muhinut Lauri Leinosen päässä pitkään ja nyt oli tullut se hetki tehdä siitä 

totta. Koollekutsujan ja kokouksen puheenjohtajana toimineen Lauri Leinosen lisäksi 

olivat läsnä seuraavat henkilöt: Arvo Ahvonen, Boris Aitala, Inge Colliander,    M. 

Hohteri, Antti Kahasalo, Alfred Kiho, Aapeli Korhonen, Eero Koskinen, Mikko 

Kuningas, Matti Nenonen, Ilmari Rainio, Tuomas Sara, Pentti Saksanen, A. Törrönen 

ja Esko Vitikainen.                                                         ( Kuva 1 puuttuu) 

        

Tätä ennen oli pidetty kaksi valmistelevaa kokousta. Ensimmäinen kokous 4.8.1954. 

Kokouksen perusteella postitettiin 42:lle järjestölle ja seuralle "koemerkintälistat". Eli 

löytyisikö niin paljon kannatusta, että voitaisiin viedä asiaa eteenpäin. Toinen kokous 

oli 12.10.1954 ja sen perusteella  kutsuttiin  koolle kokous. Tässä päätettiin kutsua 

kokoon liiton perustava kokous sekä asetettiin toimikunta valmistelemaan sääntöjä. 

Nimikin oli jo valmiiksi mietitty, " Imatran Keilaajat ry."     

 

Imatran Keilaajat ry:n perustaminen  

Asioiden eteenpäin viemiseksi päätettiin yksimielisesti perustaa paikkakunnalle oma 

seura, jonka nimeksi tuli Imatran Keilaajat ry. Ensimmäisen johtokunnan kokoonpano 

oli: Lauri Leinonen puheenjohtaja, Esko Vitikainen varapuheenjohtaja, Boris Aitala 

sihteeri ja jäseninä Mikko Kuningas, Ilmari Raunio ja Alfred Kiho. 

Koska seura toimi yksityisten aloitteesta, tuotti sille vaikeuksia toiminnan 

rahoittaminen, sillä yhteiskunnan antama tuki oli hyvin niukka. Niinpä seura toimi 

kauan  "pitkien paperien" avulla, siis kirjoitettiin vekseleitä. Keilaajien "pitkiin 

papereihin" laittamien nimien avulla saatiin toiminta alkuun ja hallitilat varattua. Ne 

löytyivät rakenteilla olevasta Pistetalo 1. (nyk. Kanava-aukio 6). Jo samana vuonna 

1954 ostettiin Lahdesta viisi vanhaa rataa. Ne saapuivat  ennen joulua odottamaan 

seuraavana vuonna alkavia asennustöitä.  

 

Helmikuun 24. päivä lähetti Imatran Keilaajat jäsenhakemuksensa Suomen 

Keilailuliitolle ja se hyväksyttiin 17.9.1955 pidetyssä kokouksessa.  Hallin 

rakennustyöt olivat alkaneet ja valvojana toimi Suomen Keilailuliiton ratateknillisen 

toimikunnan puheenjohtaja Sulo Suolanen. Varsinaisen työn suorittivat Imatran 

Voima Oy:n rakennusmiehet Lauri Impinen, Heikki Kuparinen ja Jorma Savisto, 

rakennusmestari Impisen toimiessa työnjohtotehtävissä. Mainittakoon, että nämä 

samat miehet  asensivat vuonna  1960  Imatran Voima Oy:n Helsingin toimitalon 

alakertaan neljärataisen hallin henkilökunnan käyttöön. Radat valmistuivat helmikuun 

Loppupuolella ja sitten oli avajaisten sekä avajaiskilpailujen vuoro. 
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Kuva vanhasta hallista 
 

     

Ne pidettiin maaliskuun 3. päivä 1955. Osanottajia avajaisiin sekä kisoihin oli saapu- 

nut omien lisäksi Helsingistä, Kouvolasta ja Myllykoskelta. Kilpailun voiton vei Kalle 

Asukas parituloksella 1204. Paras imatralainen oli B-luokassa neljänneksi tullut Inge 

Colliander 927 pisteellä ja C-luokan voittanut K.Venhola 844 pistettä. Ennen kisaa 

kuitenkin suoritettiin varsinainen hallin käyttöönotto. Suomen Keilailuliiton 

puheenjohtaja Kauko Ahlström piti avajaispuheen varsin arvovaltaisen 

kutsuvierasjoukon ollessa paikalla. Kauppalansihteeri Aaro Mäkelä leikkasi puna-

mustan nauhan ja luovutti hallin kuvaannollisesti Imatran Keilaajille.  

Talonrakennuttajien puolelta luovuttivat hallin keilaajille Aarno Manerus ja Reino 

Ikävalko. Avausheiton suoritti Tauno Nieminen Helsingistä.  Näin käyttöön vihitystä 

keilahallista tuli kymmenes (10.) Suomessa. Imatra on siis ollut eräs edelläkävijöistä 

Suomen keilailun historiassa. 
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Avajaispuhe Suomen Keilailuliiton puheenjohtaja Kauko Ahlström oikeassa laidassa.                           

Hänestä vasemmalle eturivissä Lauri Leinonen, Aaro Manerus, Reino Ikävalko, Boris 

Aitala, tuntematon, Mikko Kuningas, Kaarlo Nurmi ja tuntematon. 

 

Kahvionpito vanhalla hallilla 

Samanaikaisesti aloitti toimintansa Keila-Baari sisääntuloaulassa, tilaa oli noin 20 m².  

Sitä  hoitivat  Astikaiset.  Kahvin ja virvokkeiden lisäksi he perivät rata-ja 

kilpailumaksut. Tähän lienee hyvä jatkaa tämän baariosan historia loppuun asti. 

Astikaiset pitivät baaria vuosina 1955 - 1957. Heidän jälkeensä kahvilanpitäjäksi tuli 

T:mi Hilma Roininen vuosiksi 1957 - 1959. Nimi oli Kotiruokala Hilma Roininen. 

Kolmas yrittäjä löytyi Kihon perheestä. Paikan nimeksi tuli T:mi Keilakeidas. Kun 

toimintaa ei saatu kannattavaksi, jäivät tilat taloyhtiön haltuun. Siihen rakennettiin 

pieni yksiö, kooltaan noin 20 m².  Sen ensimmäinen asukas oli "neulaneuvos" eli 

vaatturi T. Hytönen.    1970-luvulla oli muitakin asukkaita aina meidän poismuut-

toomme saakka. Vuokralaisten kanssa tuli välillä sanomista kun keilojen kolina kuului 

pitkälle iltamyöhään yli klo 22. 

Tämän jälkeen virvokkeita sai ostaa keilahallin kassalta aina kevääseen 1982.  

 

Alkuaikojen toiminta 

Palataan varsinaiseen keilailuun. Pystytyskoneitahan meillä ei ollut, vaan keilat 

nousivat  tyttöjen ja poikien voimin erittäin nopeasti oli patteri pystyssä. 

Mm. Erkki Kuningas aloitti keilailu-uran vuonna 1955 keilanpystyttyjänä, isä Mikon 

perässä. Tyttöjä oli enemmän pystyttämässä keiloja kuin poikia. Erkki oli 

ensimmäisiä poikia ja sitten veli Martti jatkoi. 
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Kuvasta näkee kuinka suojaamattomina pystyttäjät olivat. Mitään pahempaa ei 

onneksi sattunut, vain pikku mustelmia syntyi. He olivat näppäriä ja nopeita nuoria. 

Ennenkuin pallo ehti heittopaikalle takaisin, keilat olivat pystyssä ja uusi 

heittosuoritus pääsi alkamaan. Osasivat he olla pikkuilkeitäkin. Keilaajien joukossa 

oli muutamia, jotka tiuskivat heille, mutta tämä kostautui sillä, että he eivät 

panneetkaan  "vitoskeilaa" aivan kohdalleen. Eihän siitä kaatoa sitten saanut  millään 

konstilla. 

  

Ensimmäisenä vuotena jäsenmäärä oli 130 ja seuroja 8. Ottakaamme muutamia 

seurojen  nimiä esille. Voltti, Rengas, Servo, Pommi, Tratta, Kisko, Palkki ja Putki. 

Vain Voltti on selvinnyt tähän päivään hengissä. Putki oli eräs terästehtaan seuroista 

ja he keksivät määritelmän "Putken parivauhti". Se edellytti 150 pisteen sarjan 

saamista ja kannattihan siitä jo riemuitakin.  

Jo vuonna 1955 alkoivat liitto-ottelut ja ensimmäisenä vastustajana oli Myllykoski, 

myöhemmin Kuopio, Simpele ja Lappeenranta. 1960-luku oli vilkasta 

keilailutoimintaa. Vilkasta oli myös rahoituksen puolella. Osmo Hinkkanen ja Eino 

Ahonen tekivät aloitteen, että keilaajat voisivat tehdä seuran kanssa velkakirjan, 

minkä kuoletus tapahtuisi keilatunteja vastaan. Kuitenkin niin, että kuukautta kohden 

tulisi enintään 1000 mk. Johtokunta hyväksyi esityksen ja monta  10 000 mk 

velkakirjaa syntyi. Taas päästiin jatkamaan. Itä - Länsi-ottelut alkoivat vuonna 1961. 

Rajana oli Vuoksi. Puulaakisarjat käynnistyivät vuonna 1966 kymmenen joukkueen 

voimin. Samoin pelattiin sotilasotteluja eli reservin upseerit, aliupseerit ja sotilaat, ei 

kuitenkaan säännöllisesti. Pommi oli reserviupseerien seura, missä vaikuttivat mm. 

Kosti-Heikki Lahti, Pentti Saksanen ja Olli Sintonen. 

Vuoden 1967 jälkeen alkoi taantuma purra ja jäsenmäärässä tapahtui huomattavaa 

vähenemistä. Tästä seurasi tietysti edelleen taloudellisia vaikeuksia. Alhaisimmillaan 
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jäsenmäärä oli 1968 - 1971,  70 - 90 keilaajaa. Lisäksi keilapatterien pystyttyjät 

loppuivat. Syynä oli se, ettemme pystyneet maksamaan parempia palkkoja. Niinpä 

monta kertaa pelattiin siten, että toinen nosti ja toinen keilasi. 

 

Narunostimet vuonna 1973 

 

Vuonna 1973 kaupunki tuli apuun, luovuttaen Imatran Keilaajat ry:lle 30 000 mk 

narunostimien hankintaa varten. Tähän liittyi kuitenkin ehtoja, kuten ettemme saa 

anoa avustuksia ennen vuotta 1976, emmekä saa luovuttaa laitteita kolmannelle 

osapuolelle. Näin saimme ostettua Nordator Oy:ltä  kolme narunostokonetta. Tämä oli 

imatralaisen keilailun pelastusoperaatio. Narunostimien lisäksi ostettiin joka rataan  6 

metriä uutta osaa ja vanhat radat käännettiin. Koska ratoja oli käännelty jo aiemmin, 

täytyi  niitä paikata. Tätä paikkaustyötä tekivät Erkki Piiparinen sekä Osmo 

Hinkkanen ja sitä piti tehdä seuraavien vuosien aikana lisääkin.          Nämä 

narunostimet saivat pian "nukketeatterin" kutsumanimen. Olihan se monta kertaa kuin 

olisi ollut katsomassa nukketeatteria keilojen mennessä nippuun ja koneen yrittäessä 

nykiä pinkkaa ylös. Silloin oli myös erinomainen mahdollisuus harjoitella 

paikkaamista.  

 Kone pystytti keilaajan haluaman keilan  vaikka kuinka monta kertaa. Koneissa oli 

keilaajalle sekin hyvä ominaisuus, että usein naru kaatoi ilkeän kymppikeilan. 

Tehtyjen uusimisten jälkeen kiinnostus keilailua kohtaan alkoi lisääntyä ja Imatran 

Keilaajat ry:n talous koheni. 

 

Kaipuu suurempaan halliin, maan päälle 

Kun uimahalli oli valmistunut, aloimme odottaa tulossa olevaa urheilutaloa. 

Ensimmäinen mahdollisuus piti olla vuonna 1975. Se oli kuitenkin vain ilmaan 

heitetty ajatus kaupungin budjettivarojen ohjautuessa tärkeämpiin kohteisiin. Me 

olimme ajatelleet omaa hallia talon yhteyteen.  Uudelleen asia tuli ajankohtaiseksi 

vuonna 1978 kun kuulimme, että eräät urheilupiirit olivat käyneet tai aikoivat mennä 

kaupungin isien, miksei äitienkin, luo kertomaan liikuntatilojen puuttumisesta 

Imatralla. 

Silloin Imatran Keilaajien johtokunta päätti 12.12.1978 ottaa yhteyttä kaupungin 

päättäjiin kirjelmällä, etteivät keilaajat unohtuisi suunnitelmissa. Lähetystö, joka 

koostui puheenjohtaja Severi Henttosesta, johtokunnan Pertti Tammisesta ja Pertti 

Ryynäsestä, toimitti 116 keilaajan allekirjoittaman selvityksen keilailijoiden toiveista 

suunniteltaessa urheilutaloa. Lähetystön otti vastaan kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja Erkki Ollilainen. Tilaisuudessa oli läsnä 

myös keilaajien lehtinainen Annikki Tynkkynen. Selvityksessä tuotiin esille kuinka 

alkeellisissa oloissa olimme, ratojen heikko kunto sekä niiden kestoiän loppuminen. 

Kerrottiin myös kuinka hyvä vapaa-ajanharrastus keilailu on ikään ja sukupuoleen 

katsomatta. Mitä mieltä kaupungin päättäjät olivat paperista, sitä emme tänäänkään 

vielä tiedä. Ajoitus kuitenkin kirjeen viemiselle oli hyvä, sillä 15.1.1979 kaupunki 

asetti suunnittelutoimikunnan urheilutaloa ja keilahallia varten. 

Tietämättä kaupungin toimista Imatran Keilaajat valitsi 18.1.1979 hallitoimikunnan, 

jonka tuli koota tarpeelliset tiedot keilahallin osalta. Toimikuntaan kuuluivat Severi 

Henttonen, Esko Pesonen ja Pertti Tamminen. He saivat sitten ottaa tarpeellisen 

määrän avustajia. 14.2.1979 kuultiin selostus Kouvolan uudesta hallista Severi 

Henttosen ja Osmo Hinkkasen toimesta. Kouvolaa pidettiin meille esimerkkihallina.   

Tämän jälkeen edustajamme kävivät yhdessä kaupungin edustajien kanssa 

tutustumassa Mikkelin, Kotkan, Tikkurilan ja Talin keilahalleihin. Käynnit Sveitsissä, 
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Länsi-Saksassa ja Ruotsissa olivat hyvä pohja meidän toivomustemme rakentamiselle. 

Saimme selville Brunswick, AMF ja Schmid- keilanpystytyskoneiden hyvät ja huonot 

puolet. Myös vertailimme puu- sekä synteettisiä ratoja. Synteettiset radat olivat Suo-

messa vielä tuntemattomia, mutta näyttivät meidän silmissämme ( Hinkkanen ja 

Puska) varteenotettavilta Imatran radoiksi. Tässä vaiheessa hallihankkeeseen tehdään 

pieni katko. 

 

25 vuotta takana 

Kaiken edellä kerrotun keskellä piti juhlia Imatran Keilaajat ry:n 25-vuotistaivalta. 

Niinpä 9.3.1980 juhlat pidettiin Imatran Voima Oy:n kerholla suuren kutsuvie-

rasjoukon läsnäollessa. Tilaisuudessa saivat Osmo Hinkkanen ja Kaarlo Nurmi SKL:n 

hopeiset ansiomerkit toiminnastaan keilailun hyväksi. Lisäksi jaettiin 23 kappaletta 

liittomme viirejä.  Näihin kuuluivat myös Imatran kaupunki ja Suomen Keilailuliitto 

ry. 

 

 Palaan kertomukseen uuden hallin synnystä.   Urheilutalon ja keilahallin piirustukset 

valmistuivat Arkkitehtitoimisto Einari Teräsvirran toimesta. Severi Henttonen ja 

Osmo Hinkkanen kävivät tutustumassa niihin Helsingissä. Johtokunnan kokouksessa  

24.9.1980 he  kertoivat vaikutelmistaan nähtyään suunnitelmat. Johtokunta lisäsi 

hallitoimikuntaan Osmo Hinkkasen ja Erkki Saaren. 

17.2.1981 Osmo Hinkkanen ja Veikko Puska selostivat tarjouksista laatimiaan 

vertailuja. Bowling Oy / Keilailupalvelu Oy:n tekemä tarjous näytti parhaimmalta. 

Kaupunki halusi kuitenkin lisätietoja ja antoi meille luvan tehdä matkan Saksaan ja 

Sveitsiin. Matkalle lähtivät kaupungilta liikuntatoimenjohtaja Raimo Timonen, Severi 

Henttonen ja Veikko Puska keilaajista. Sveitsissä näimme Schmid-nostimia käytössä 

sekä niiden valmistuksen tehtaalla. Laitteet näyttivät hyville ja toimiville, mutta niissä 

oli huonojakin puolia. Ensiksi ne olivat liian pitkiä meidän jo rakenteilla oleviin 

tiloihin, toiseksi ne olivat meluisampia jatkuvasti liikkeellä olevien keilojen johdosta 

ja niillä ei ollut vielä maahantuojaa. Matkasta on tehty tarkka muistio, joten tässä ei 

asiasta enempää. Eli meidän esitykseksemme jäi edelleenkin Brunswick A2-nostimet 

ja synteettiset Brunswick-2000 radat. 

Keilahallin rakennustyö eteni suunnitelmien mukaisesti ja keilaajien tuli olla valmiina 

ottamaan halli vastaan. Tapahtumat etenivät seuraanlaista vauhtia: 

Esisopimusneuvottelut kaupungin edustajien kanssa alkoivat 29.9.1981. Keilaajia 

edustivat Severi henttonen, Erkki Saari ja Osmo Hinkkanen. Kaupungilta olivat 

mukana puheenjohtajana Tapio Suni ja sihteerinä Raimo Timonen. Työryhmä piti 

neljä kokousta. 

Johtokunta antoi Pertti Tammiselle tehtäväksi koota toimikunta suunnittelemaan 

markkinointia ja mainosten sekä tilojen myyntiä. Myös heidän tuli tehdä luettelo 

tarpeellisista laitteista ja välineistä, joita tultaisiin tarvitsemaan. Veikko Luukkonen, 

vanhan hallin toisena hoitajana, sai tehtäväkseen toimistotarvikkeiden hankintalistan 

teon. 

Esisopimus hyväksyttiin johtokunnassa 16.12.1981 ja se allekirjoitettiin 25.3.1982. 

Keilaajien puolelta sen allekirjoittivat Severi Henttonen ja Pertti Ryynänen. 

Viimemainittu oli mukana tulevan henkilökunnan työsopimusten sekä kahvion 

vuokra-sopimuksen allekirjoittamisessa yhdessä Veikko Puskan kanssa. Veikko 

Puskalle jäi varapuheenjohtajana tehtäväksi viedä  sopimusasiat  loppuun 

puheenjohtajan väistyttyä maaliskuussa 1982. 

Kahvion vuokraajiksi valittiin Aila Sipponen ja Sirkka Tamminen.  
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Hallinhoitajaksi valittiin Pertti Tamminen ja ratamestariksi Aarno Suonpää. Lisäksi 

päätettiin, että syksyllä palkataan vielä kolmas henkilö ratamestarin tehtäviin. Näin 

tapahtuikin ja kolmanneksi mieheksi tuli Martti "Topi" Eerikäinen.. 

 

 
 

Keilaajien kiinnostus uutta hallia kohtaan oli suuri. Eräs asia heitä kuitenkin kalvoi: 

Synteettiset radat eivät olleet heidän mieleensä. Mikkelissä oli vuosi ennen meitä 

otettu käyttöön samanlaiset kuin meille oli tulossa.  

Se ei paljon auttanut, eikä sekään, että radat olivat tasapuolisempia, puhtaampia ja 

helppohoitoisempia huoltaa. Meille toimikunnan jäsenille "etsittiin jo tukevaa oksaa 

pihalla olevasta männystä". Jouduimme pitämään ylimääräisen kokouksen 28.3.1982, 

missä asiat käytiin läpi uudelleen. Tämän jälkeen kaikki jäivät odottamaan 

avajaispäivää. 

Uusi henkilökunta astui palvelukseen 10.5.1982. Vanhan hallin viimeinen 

aukiolopäivä oli 22.5.1982 ja sen vuokrasopimus päättyi 15.6.1982, mihin mennessä 

meidän piti purkaa radat ja nostokoneet pois. Innokkaiden talkoolaisten avulla työ 

sujuikin kuin leikki. Vanhat kalusteet, radat ja koneet joutuivat kaatopaikalle.    

 

Uusi halli vuonna 1982 

Uusi halli valmistui niin, että se avattiin harjoituskäyttöön 5.7.1982.   Viralliset 

vihkiäiset avajaiskilpailuineen pidettiin 4.9.1982. Samana päivänä vihittiin myös 

Maarianhaminan keilahalli käyttöön. Suomen Keilailuliiton puheenjohtaja             

Harri Liljendahl totesikin, että tämä on merkittävä päivä Suomen Keilailuliiton 

toiminnassa, kun yht'aikaa valmistuu kaksi keilahallia. 

 

Kaupungin puolelta puheen piti apulaiskaupunginjohtaja Erkki Ollilainen. Imatran 

liikuntalautakunnan terveiset toi Raimo Timonen, joka pahoitteli sitä, että koko 

keilahallihanke jäi ilman valtionapua. Opetusministeriöllä oli näet Kouvolan hankkeet 

etusijalla. Sama ministeriö antoi ymmärtää, että kaupungin suunnitteleman 8-rataisen 

sijaan on rakennettava vähintään 10-ratainen halli.  Keilaajien puolesta puhui 
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puheenjohtaja Timo Laine ja hän oli tyytyväinen hyvään lopputulokseen. Keilahallin 

kokonaiskustannus oli 3,9 milj. markkaa. 

( Kuva 7 puuttuu ) 

 

Perinteisen "saksikisan" voitti Erkki Rissanen.  Avajaiskisaan tuli liki 600 

osanottoilmoitusta. Tieto uudesta hallista oli kulkenut keilaväen piirissä hyvin ja yksi 

hyvä syy tulla Imatralle oli synteettiset radat ! 

 

Alkoi arkinen aherrus ja työtä tuntui olevan loppumattomiin. Talousasioita pohti 

toimikunta. Siihen kuuluivat Erkki Saari, Osmo Hinkkanen ja Veikko Puska. 

Talousarvio pomppasi 70 000 markasta  yli 500 000 markkaan ja kaikelle piti löytää 

rahoitus. Vanhalta hallilta saatiin reilun 40 000 markan pääoma uuden hallin 

käynnistykseen. 

Työvaliokunnassa vaikuttivat puheenjohtaja Timo Laine, Jaakko Laine ja Jouko 

Hynninen. Lisäksi toimintansa aloitti koulutustoimikunta puheenjohtajana Risto 

Sipponen. Yhdysmiehenä koulutustoimikunnasta johtokuntaan toimi Pertti Ryynänen. 

Aikaisempi johtokunta oli tehnyt suunnitelman keilakoulun käynnistämistä varten.   

Koulu alkoi  6.9.1982. Tarvittiin opettajia ja heitä koulutettiin 31.8. - 1.9.1982. 

Valmentajakoulutuksessa olivat Heikki Könönen, Aarno Suonpää, Risto Sipponen, 

Marja-Liisa Tamminen ja Jukka Pettinen. Keilailukärpäsen puremina osallistuivat 

myös Erkki Piiparinen ja Pertti Ryynänen  koulutukseen. 

Erkki (Eki) Piiparinen toimi varsin tehokkaasti keilaajien lehdistösihteerinä jo vanhan 

hallin aikana ja nyt uusi halli antoi pontta kaksinverroin asiantunteviin kirjoituksiin, 

joihin sisältyi aimo annos huumoriakin mukaan. Tämä herätti yleisön mielenkiinnon  

lajia kohtaan. Haluaisin tähän lainata Ekin erään jutun lopusta seuraavan  ajatelman: 

"Hanki lemmikki ! Se tekee hyvää sydämelle ja alentaa verenpainetta - suosittelen 

keilapalloa !" 

 

 

 

Kilpailutoimintaa 

Imatralla on tähän mennessä pidetty useita SM-kisoja. Tänä vuonna oli Imatran 

Keilaajien juhlavuoden kunniaksi  Naisten SM-2004.  Kisat alkoivat 19.3.2004 

päättyen finaaleihin 15-16.5.2004. Vastaavat kisat ovat olleet Imatralla ensimmäisen 

kerran vuonna 1978 vanhalla hallilla ja tällä nykyisellä vuonna 1990. Myös B-SM 

kisat olivat vuonna1983, Teknisten SM useamman kerran, Ay-keilailun, 

rakennusmestarien sekä maalarimestarien valtakunnalliset kilpailut on koettu 

Imatralla. Unohtaa ei sovi TULn SM-kisaakaan.  Immen Kaatajaiset ovat jatkuneet 

joka kesä vuodesta 1983. Varmaan paljon jäi mainitsemattakin. Tulostason nousu oli 

valtava ja uusia suurmestareita sekä rataennätyksiä syntyi nopeaan tahtiin.  Masters-

turnaus alkoi vuonna 1987. Näistä kisoista löytyy lisää tarkempia tietoja hallin 

toimistolta. 

 

Oli saatu uudet säännöt vuonna 1983. Nimi muutettiin Imatran Keilailuliitto ry:ksi 

vuonna 1984 Suomen Keilailuliiton suosituksesta.  Samoin tilikausi muuttui 

kalenterivuodeksi. Pallojen porausta varten olivat Pertti Tamminen ja Aarno Suonpää 

perustaneet Imatran Keilailutarvikkeen ja aloittivat pallojen porauksen vuonna 1983. 

Imatra oli liittynyt Suomen Keilahalliyhdistykseen ja vuonna 1985 sen hallituksen 

varsinaiseksi jäseneksi valittiin Timo Laine. Laineen jälkeen Pertti Tamminen jatkoi 
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keilahalliyhdistyksen hallituksessa vuoteen 2001, jolloin erosimme siitä, koska 

yhdistys ei  toiminut. Paluu takaisin tapahtui vuonna 2003 syksyllä. 

Kirjanpito siirrettiin Kuorma-autojen tilauskeskuksen koneelle. Parin vuoden jälkeen 

vuonna 1983 palkattiin hallille toimistoon Tarja Kuningas hoitamaan paisunutta 

paperisotaa. Samana vuonna aloitettiin tietokoneen hankintatoimet Erkki Saarelaisen 

johdolla. Finnmetric-merkkinen tietokone hankittiin, siis vuonna 1983. Myyjän, 

Kaakon Tieto Oy:n, kanssa solmittiin sopimus tietokoneen huollosta. 

Konttoritehtäviin palkattiin 20.12.1983 Tarja Kuningas. Hänen työsuhteensa muuttui 

sihteeri / rahastonhoitajaksi vuonna 1984 ja  kirjanpito alkoi omin voimin. Tarja 

Kuninkaan työsuhde kestikin melkein 20 vuotta, hänen jäädessään vuonna 2003 pois, 

kirjanpito siirrettiin ulkopuolisen yrityksen, Tili ja isännöinti Eine Pellinen, 

hoidettavaksi vuoden 2003 lopulla. 

 

30 vuotta juhlitaan 

Vuonna 1985 juhlittiin liiton 30-vuotistaivalta.  Juontajana toimi Suomen Keilailu-

liiton toiminnanjohtaja Pekka Karhu. Suomen Keilailuliittoa edusti  liittohallituksen 

puheenjohtaja Sampsa Ahokas ja kaupunkia  liikuntalautakunnan puheenjohtaja Reino 

Arponen, joka totesi kaiken sujuneen mallikkaasti keilaväen kanssa. Toiminnastaan 

keilailun hyväksi Suomen Keilailuliitto oli myöntänyt hopeiset ansiomerkit Pertti 

Ryynäselle, Veikko Puskalle ja Erkki Saarelaiselle. Imatran Keilailuliiton 

puheenjohtaja Timo Laine keilasi merkkipäivän kunniaksi ensimmäisenä 

imatralaisena  300 pisteen sarjan. Häntä muistettiin kultakellolla. Juhla pidettiin 

Osuusliike Imatran "Väärätalossa"  4.3.1985.  

 

Keilaseurat 

Imatran Keilailuliittoon  kuului useita keilaseuroja. Näiden koko vaihteli muutamasta 

jäsenestä aina yli 50 jäsenen seuroihin. Yhteensä jäseniä  oli noin 350 henkilöä 

vuonna 1984. Rekisteröityjen keilaajien lukumäärä  vuonna 2004 on n. 250. 

Olen löytänyt 46 eri seuraa. Osa seuroista on vaihtanut nimeä useamminkin. Tässä 

esimerkkinä kuorma-autoilijoiden seura: Ensin oli Kippi, Kippi ja Potero yhdistyivät, 

syntyi Kipo, tämän jälkeen nimi muuttui ammattia lähellä olevaksi KTK:ksi eli 

lyhenne Kuorma-autojen Tilauskeskuksesta ja tänään venytettynä KooTeeKoo. Ainut  

seura, joka on toiminut alusta alkaen, on Keilakerho Voltti ry eli entisen Imatran 

Voima Oyn henkilökunnan seura. Yksi edelleen aktiivisesti toimiva jäsen on Osmo 

Hinkkanen. Hän on ollut mukana vuodesta 1955. Kiitokset teille seuroille ja keilaajille 

suuresta panoksesta Imatran keilailun hyväksi. Lopussa luettelo kaikista  tähän asti 

löydetyistä seuroista. 

 

Kilpakeilailu ja miehet 

Alunperin imatralainen keilailu lähti kilpailupohjalta, kuten se vuonna 1955 

muuallakin Suomessa tapahtui. Pidettiin seurojen harjoitusiltoja alkuviikolla ja 

perjantaista sunnuntaihin kilpailtiin, joko omalla hallilla tai mentiin ympäri Etelä-

Suomen keilahalleja. Lappeenranta oli tietenkin lähin, mutta Kouvola, Myllykoski, 

Mikkeli ja Valkeakoski kuuluivat usein viikonloppurengasmatkaan. Naisia ei tuolloin 

ollut vielä mukana, vaan laji oli miesten miehittämä. Valtakunnansarjat, liitto-ja 

kaupunkiottelut olivat suosiossa. Tulostaso nousi vuosien myötä ja mestaruusluokan 

(M) keilaajia saatiin Imatrallekin. Ensimmäiset valtakunnan suurmestarit leivottiin 

Yrjö Arosta vuonna 1968 ja Pauli Sipposesta vuonna 1974. Senjälkeen saatiin Imatran 

halliin omia suurmestareita, tässä kolme ensimmäistä: Onni Tuomainen, Yrjö Aro ja 
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Risto Sipponen. Nyt heitä on jo 18 ja heidät löydät historiikin lopussa olevasta 

liitteestä. 

Vuonna 1966 Eino Ahonen oli Suomen maajoukkueessa Ruotsia vastaan ja hän tuli 

kolmanneksi  Lahdessa pelatussa ottelussa. Risto Sipponen oli maaotteluedustajana 

Ruotsissa vuonna 1975. 

Muita merkittäviä tuloksia miesten kilpailuista: 

Kosti-Heikki Lahti , B-SM pronssia vuonna 1958 

Kosti-Heikki Lahti ja Eero Puranen  B-SM parimestaruus vuonna 1958 

Eino Ahonen, Kaarlo Nurmi, Pauli Puhakka ja Pekka Salakari, 4-miehisjoukkue 

saavutti  kolmannen sijan vuonna 1958. 

Keijo Paakkinen B-SM kultamitali vuonna 1982 

Jouni Salakka hopeaa vuonna 1982 

Kaksimiehisjoukkue  Keijo Paakkinen ja Seppo Sorjonen hopeaa  vuonna 1982. 

 

Muutamia kilpailunimikkeitä: Sotilasottelu, Itä-Länsi-ottelu Vuoksi rajana, alkoivat 

vuonna  1961 ja puulaakisarja vuonna 1966. Perinteisiä, yleensä kaikilla halleilla 

pelattavia otteluja ovat: Hallimestaruus, kinkkukisa joulun alla ja erilaiset turnaukset. 

Imatralla ehkä merkittävin on "Immen Kaatajaiset". Tänä syksynä 2004, pelattava 

kilpailu on kahdeskymmenes kerta.  On myös Uutisvuoksi- ja Nestekisaa sekä 

"Hiihtolomaturnaus". Tässä muutama esimerkki ja näitä otteluita tulee lisää vuosien 

saatossa. 

 

Naiset keilaavat 

Alkuaikoina eivät naiset oikein uskaltautuneet mukaan. Lieneekö syynä ollut heikot 

pukeutumistilat vai se, että  me miehet emme tehneet tarpeeksi työtä heidän 

huokuttelemisekseen keilailun pariin. Kuitenkin 1950 - 60- lukujen vaihteessa tuli 

mukaan muutamia naisia. Parhaiten muistamme Gurli Lundströmin, joka saavutti  

vuonna 1961 kisoissa naisten SM-hopeamitalin. Hän oli myös MM-edustajana 

Hampurissa ja Ruotsi-Suomi maaottelussa Tukholmassa. Näissä kisoissa hän oli 

Suomen joukkueen parhaimpia keilaajia.  Uudempia tuloksia ovat Sanna Sipposen 

Suomen mestaruus tyttöjen ikäkausikisassa 26.11.1992 ja Marjo Sipposen juniorien 

EM-kultaa 5-miehisjoukkueessa Brysselissä  13.9.1992.  Lisäksi Firmakeilailun 

parimestaruuden voittivat Sirpa Häkli ja Eija Hynninen Turussa vuonna 1992. 

Annikki Tynkkynen toimi monta vuotta lehdistösihteerinä vuoteen 1982 saakka, 

jolloin hän joutui sairauden takia jättämään tehtävät sekä keilailun. Vanhalle hallille 

perustettiin  Säteet-niminen naisseura ja sen alullepanija oli Suoma Luukkonen 

4.3.1980. Tähän seuraan liittyi iso joukko naisia ja he pelasivat hyvällä menstyksellä 

monissa joukkuelajeissa. Toinen naisseura syntyi uudelle hallille vuonna 1982, 

nimeltä Metress. Tämän toiminta on kuitenkin päättynyt jäsenten siirryttyä toisiin 

seuroihin. Tänään varsin aktiivisesti toimiva OP-Moneyt perustettiin 17.8.1983. 

Nimestä voi päätellä, että nämä naiset tulevat pankkialalta.. Tänään heitä on 10 

mukana keilailussa. Laskin keilaajarekisteristä nimiä ja löysin 40 naiskeilaajaa. 

Mukava olisi, jos he kaikki olisivat vielä aktiivisesti mukana lajin parissa, niin ei 

kuitenkaan taida olla. Op-Moneysta Imatran Keilailuliiton toiminnassa on ollut 

mukana Raija Korhonen. Hän toimi liiton puheenjohtajana vuosina 1994 - 2000 ja on 

edelleenkin johtokunnan jäsen. Anja Jakonen taas hoitaa Veteraanikeilaajien raha-

asioita ja hänen lisäkseen Veteraanien joukossa on muutama nainen, mm. Meeri 

Pitkänen Keilaseura Voltin pitkäaikainen jäsen.Hän on ollut mukana keilailussa jo 

vanhan hallin aikana.  
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Kysymys kuuluukin: Mikähän 

temppu löytyisi, millä saisimme 

naisia enemmän mukaan 

seuroihin ja sitä myöten 

kilpakeilailun pariin ? 

Harrastuspuolella heitä löytyy  jo 

vähän enemmän.  

    

                          

Vuonna 1990 pidettiin Imatralla 

naisten SM-kisat ja osanotto oli 

erittäin hyvä. Yli 1000 

naiskeilaajaa kävi Imatralla 

koettamassa mestaruutta. Kisojen 

suojelijana toimi 

kaupunginvaltuuston 

puheenjohtaja ja kansanedustaja 

Sinikka Mönkäre. 

Suomen Keilailuliiton 

kilpailuvaliokunta myönsi 

Imatralle Naisten Keilailun SM-

Kisat 2004. Kisojen suojelijana on 

edelleen ministeri Sinikka 

Mönkäre.  Alkukilpailu alkoi 

19.3.2004 ja jatkui 9.5.2004 

saakka. Odotimme ainakin 500 keilaaja kisoihin. 

Emme kuitenkaan saaneet SM-kisoihin osanottajia kuin 484 naiskeilaajaa. Tulokset 

olivat kuitenkin hyviä ja kaikki viihtyivät hallillamme. A-finaalin voitto meni Lahteen 

Krista Pölläselle ja myös toinen sija Lahteen Minna Mäkelälle. Molemmat edustavat 

keilaseura Sirkkuja. Kolmas oli Tiia Einola Helsingin Mercurista. B-finaalin voitto 

meni  Vantaan Rosa Teamin Helena Konttilalle, toinen oli Aila Tuominen  Salon 

Coctail ja kolmas Marjatta 

Lähde Riihimäen PalKe. 

Molempien finaalien 

osanottajille jaettiin 

muistoksi Imatran 

Valtionhotellia esittävä 

batiikkityö, jonka suunnitteli 

ja valmisti Arja Toivanen 

Orivedeltä.  

 

Keilakoulu ja juniori- sekä 

koululaiskeilailu 

Siirryttyämme uuteen halliin 

vuonna 1982 aloimme 

kehittää koulutus- ja 

valmennustoimintaa. 

Perustettiin keilakoulu, joka 

on opettanut uusille 

harrastuksesta kiinnostuneille 

Imatralaisia naiskeilaajia 

Juniorikeilaajia 
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keilailun perustiedot. Koulutuksen jatkoa varten on muutama liittomme jäsen 

suorittanut valmentajakursseja aina A-tasoon saakka. Samoin  

henkilökunta on koulutettu valmentajiksi. Näin olemme saaneet uusia keilaajia 

seurojen jäseniksi ja aktiivikeilaajiksi. Vielä enemmän heitä on tullut 

harrastuspuoelle. Junioreita on koulutettu omana ryhmänä ja heistä on kehittynyt 

nopeasti taitavia keilaajia. Ensimmäiset  pelaavat nyt jo valtakunnan 

mestaruussarjassa, tosin toisen paikkakunnan joukkueessa.  Seuramme pelaavat 

valtakunnan alemmissa sarjoissa. Keilakoulua ja juniorikoulutusta  vetävät tällä 

hetkellä Ari Ehrling ja Pertti Tamminen, jonka aloitteesta perustettiin Imatran 

Keilaklubi = IKK vuonna 1985.  Heitä ennen koulustuspuolesta vastasivat Mervi 

Airas ja Pertti Suikki, ainakin vuoteen 1998 saakka.  

Näiden henkilöiden aktiivisen toiminnan ansiota on, että meillä on tulevaisuudessakin 

"uutta verta joukkoihimme". 

 

Veteraanit pelissä mukana 

Liitollamme on suuri joukko, suunnilleen 80 nais-ja miesveteraanikeilaajaa. Kerran 

viikossa he kokoontuvat  keilaamaan. Kaksi vuoroa täyttyy iloisista veteraaneista. 

Nelimiehisjoukkuein pelataan kuukauden parhaasta joukkueesta. Tämä on sosiaalinen 

tapahtuma heille, lainatakseni heidän aktiivisen puheenjohtajansa lausumaa. Jyrki 

Kääriäinen nykyisenä puheenjohtajana saa aikaan ihmeitä tässä "porukassa". 

Veteraanit osallistuvat innolla myös kaupunkiotteluihin ja tietysti SM-kilpailuun. On 

myös mainittava sihteeri Severi Henttonen, pitkän linjan keilaaja ja Anja Jakonen 

raha-asioiden hoitaja ja innokas keilaaja. Näiden kolmen yhteistyönä on syntynyt 

monta hauskaa ottelua ja kisamatkaa. Toivossa on saada Veteraanien SM-kilpailu 

Imatralle vuonna 2006. 

Veteraanikeilaajat-kerhon perustamispäätös tehtiin 13.10.1992 

Liiton  ensimmäisiksi kunniajäseneksi veteraaneista johtokunta kutsui vuonna 2001 

Kaarlo Nurmen ja Pertti Ryynäsen.  

 

 
 

Veteraanit 80-luvulla 
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Kaarlo Nurmi toimi liiton johtokunnassa kaikissa tehtävissä heti perustamisesta 

lähtien ja  hänet nimettiin Imatran keilailun "Grand Old Man'iksi". Hän poistui 

luotamme joulun 2002 alla.  Pertti Ryynänen hoiti ansiokkaasti liiton sihteerin 

tehtäviä useiden vuosien ajan ja kirjoitti 30-vuotishistoriikin vuonna 1985. Hän viettää 

eläkepäiviään Imatralla.  

 

 
 

Veteraanit 2007 

 

 

Kehitysvammaiset ovat löytäneet keilailun 

Muutaman vuoden on hallillamme nähty myös vammaiskeilailua. On varmaan paljolti 

Jyrki Kääriäisen aktiivisen toiminnan tulosta, että he ovat löytäneet lajin. Liitto on 

koettanut tukea toimintaa mahdollisimman paljon, koska olemme todenneet kuinka 

suuren mielihyvän toiminta tuottaa näille vammaisille.   

Keilaushan tapahtuu monella vammaisella pyörätuolista siten, että pallo lähetetään 

telineeltä rataa pitkin kohti patteria. Moni heistä pystyy heittämään pallon kuten me 

toisetkin. Jos pallo ei tahdo pysyä kädessä, on hallilla "kahvapallo" eli jousen avulla 

sisässä oleva kahva vedetään ulos heiton alussa ja jousi vetää sen sisään ennen pallon 

radalle putoamista.  

Imatralaiset vammaiskeilaajat ovat saavuttaneet hyviä tuloksia omissa kisoissaan, niin 

koti- kuin ulkomaillakin. Keilailu on vammaisten Special Olympics-kisojen laji. 

Kaksi imatralaista, Pirjo Broman ja Veli-Pekka Kariluoto, olivat USA:ssa 

edustamassa maatamme ja ylsivät siellä mitaleille asti. 

 

 

Firmakeilailu 
Suomen Keilailuliiton rinnalle perustettiin 7.5.1977 Suomen Firmakeilailuliitto ry. 

Liiton tarkoituksena on, pyrkiä edistämään työpaikkojen puitteissa tapahtuvaa 

keilailutoimintaa ja se on valtakunnallinen keskusjärjestö ja toimii jäsenistön 

yhdyssiteenä.  
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Imatralla firmakeilailua varten perustettiin 17.9.1985 Firmakeilailujaosto. Toimintaa 

oli pyöritetty IKL:n johtokunnan puitteissa tähän saakka. Edelleenkin firmaliigan 

talouspuoli, kuin myös toiminnan paperisota, kulkee liiton toimiston kautta. 

Ensimmäinen jaoston puheenjohtaja oli Markku Jouhki Imatran Nimismiespiiristä ja 

sihteerinä toimi Eira Jouhki (os. Toiviainen) Etelä-Karjalan Osuuspankista. 

Jatkossa puhenjohtajina ovat toimineet  Markku Kuusela, Martti Kuningas, Arvo 

Ronkainen. Viimemainittu jatkaa edelleen. Sihteereinä ovat olleet Tarja Kuningas, 

Martti Kuningas, Veikko Puska ja Päivi Nakari, joka jatkaa edelleen. 

SFKL:n hallituksessa Imatralta ovat olleet Pertti Tamminen 1988 - 1992 ja Martti 

Kuningas 1992 - 2004. Kuningas jatkaa edelleen hallituksessa ja hänelle on 

myönnetty SFKL:n hopeinen ansiomerkki firmakeilailun eteen tehdystä työstä vuonna 

2001.  Vuonna 1995 Martti Kuningas valittiin firmaliiton hallituksen varapuheen-

johtajaksi. 

Vuonna 1993 SFKL:n vuosikokous pidettiin Imatralla ja sen järjestelyistä sekä 

kilpailuista vastasi Martti Kuningas. 

    

SFKL:n  SM-kisat ja imatralaisten  tulokset: 

1989 A-luokka 2.sija Sari Häkli  Tornator 

1990 C-luokka 3.sija M-L Tujunen Rakennuspalvelu  

1991 MA-luokka 2.sija Sari Häkli  Enso-Gutzeit 

1992 Parikilpailu 1.sija Sirpa Häkli   ja Eija Hynninen 

1992 C-luokka 3.sija Eija Hynninen Verotoimisto 

1992 Firmamylly  1. Imatran naisjoukkue 

1993 Firmamylly Imatralla 1. Imatran naisjoukkue   

 ------"------  2. Imatran miesjoukkue 

1995 Firmamylly Tapanila 3. Imatran miesjoukkue 

 

2004  Stora-Enson miesjoukkue kävi Belgiassa firmakeilailun EM-kisoissa. 

 

 

Hallia remontoidaan 

Hallin ilmettä ja toimivuutta parannettiin 1990-luvulla. Alkuperäinen porraskatsomo 

tasattiin, huopamatot poistettiin lattioilta ja tilalle asennettiin muovimatot. Myös 

maalaustöitä tehtiin. Näin tilasta saatiin käytännöllisempi. Tilapula on vaivannut 

alusta alkaen. Hyvin kuitenkin on henkilökunta hoitanut hallia ja sen toimintaa 

pienistä puutteista huolimatta. Ratojen hoitoon oli hankittu 20.101992 pesukone ja 

öljyn levitystä varten myös oma kone helpoittamaan käsin tehtävää ratojen hoitoa. Ne 

ostettiin Talin hallista  ja hinta oli 17000 mk. 

 

Pistelaskujärjestelmä 

Ajan myötä vaatimukset kasvoivat: pistelaskujärjestelmät siirtyivät yhä useammassa 

hallissa tietokoneiden hoidettavaksi. Toinen asia oli, että uudet keilaajat vieroksuivat 

käsintäytettävää pöytäkirjaa.  Niinpä Tamminen ja Puska johtokunnan esityksestä 

tekivät vuonna 2000 tutustumismatkan Länsi-Suomeen Hankoon ja Tikkurilaan. 

Matkan anniksi tuli, että Tarmin Oy:n Proscoria-merkkinen näyttöjärjestelmä olisi 

sopiva Imatrallekin. Asia jäi odottamaan valtion avun saamista  keilahallin 

ilmastoinnin ja tämän näyttöjärjestelmän hankkimiseen. Johtokunta neuvotteli 

kaupungin kanssa  sellaisen sopimuksen, millä  400 000 mk laitteet voitasiin hankkia, 

jos yhdistys ottaisi vastatakseen 100 000 mk rahoitusosuuden. Tämä summa oli laina 

kaupungilta, jonka takaisinmaksu tapahtuisi 10 vuodessa. Keväällä 2000 kaupunki sai 
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tiedon valtionavustuksesta keilahallille ja ilmoitti meille, että remontti alkaisi 

29.5.2000 ja kestäisi  kaksi kuukautta. 

Näin saimme pistelaskujärjestelmän Imatran keilahallille. Sen myötä olemme saaneet 

paljon uusia keilaajia, varsinkin harrastuspuolelle. Samanaikaisesti  tuli myös toinen 

uusi keilailumuoto Imatralle. Open Bowling, hohtokeilailu tai "hämy-keilailu", ihan 

miten kukin sitä haluaa kutsua. Valot pois, musiikki soimaan, keilat sekä radat 

hohtavat eli keilataan aika hämärässä hallissa. Limsaakin ja syötävää saa viedä rata-

alueen taakse. Nuorisoa ja vähän vanhempaakin väkeä koetetaan houkutella hallille 

vapaa-aikaa viettämään.  

 

Syksyllä 2002 pidettiin suuret kisat Imatralla, nimeltään Key East Open. Kaikki 

Suomen huiput tulivat metsästämään 3000 € pääpalkintoa. Hyviä olivat muutkin 

palkinnot, sillä yhteensä 11000 € oli palkintojen yhteissumma, mikä jaettiin 

kilpailussa. Urheilutelevisio kuvasi finaalin. Se nähtiin saman iltana TV:sta ja 

seuraavan päivänä MTV3 näytti kisasta reilun tunnin ohjelman.   

 

Nykyaikaiset Anvilane Pro-laminaattiradat vuonna 2003 
Suurtapahtuma oli, kun saimme kesällä 2003 uudet Anvilane Pro-radat halliimme. 

Kaupunki osti vertailujemme perusteella Bowling Oy / Keilailupalvelun 

maahantuomat Brunswick-radat ja uutta kalustoa hallille. Patterien yläpuoliset maskit 

saivat uuden ilmeen.Vanhat pallonpalautustelineet maalattiin ja niistä tuli 

uudenveroiset. Vanhoista radoista tehtiin uutta lattiaa radoilta katsomon seinään. 

Purimme itse talkootyönä vanhat radat ja kannoimme yli 20 tonnia uusia ratoja sisälle. 

Näin saimme rahaa säästymään kahvilan kaluston ja laitteiden uusimiseen. Matti 

Lahtisen Keilaratapalvelu asensi uudet radat ja elokuussa 2003 päästiin niitä 

kokeilemaan. Kun Pertti Tamminen  toimi maalarina,tuli kokonaisuudesta varsin 

näyttävä. Mielestämme halli on nyt erittäin onnistunut, eräs kauneimmista halleista 

Suomessa. 

( Kuva 12 puuttuu ) 

Key East Open-kisa vuonna 2002 
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Keilailuliiton talous 

Historiikin alussa on kerrottu minkälaisissa vaikeuksissa Imatran Keilaajat ry oli 

vuoteen 1973 saakka. Uuteen halliin muutto vuonna 1982 nosti kovan 

keilailuinnostuksen Imatralla ja tästä seurasi liiton talousmurheiden katoaminen 

vähäksi aikaa. Hyviä tuloksia ei kuitenkaan riittänyt kovin kauan. Jo 1980-luvun 

lopulla alkoivat taseet näyttää heikommilta ja vuosien 1991 - 1996 välisenä aikana 

tehtiin miinusmerkkisiä tuloksia, jopa yli 90 000 mk huonoimpana vuotena 1993. 

Vuonna 1997 tehtiin muutama tuhat markkaa plussaa. Parempiin tuloksiin päästiin 

vasta kun automaattiset laskentalaitteet oli saatu keilahallille. Kirjoittamisvuonna 

2004 on todettava, että olemme saaneet säästöön pienen pesämunan huonompien 

kausien varalle. Täytyy myös huomioida se seikka, että kesän tulot ovat pienet ja 

kuitenkin on maksettava palkat, lomarahat ja hallin vuokrat. 

Rata-ja kilpailumaksumme ovat halvimmasta päästä, jos vertailukohdaksi otetaan 

koko Suomi. Naapurikaupunkimme kanssa olemme suunnilleen samalla tasolla 

maksuissa. Tämän ei siis pitäisi olla este keilailutoiminnan jatkoa silmälläpitäen. 

 

 

Henkilökunta 2004 ja kahvilatoiminta 

Hallinhenkilökunta on vaihtunut tämän "pitkän juoksun" aikana. Aarno Suonpää lähti 

1990-luvun alussa koettamaan oman yrityksen hoitoa Punkasalmen uudelle keila- ja 

squashhallille. Martti Eerikäisen sairastuminen ja siirtyminen eläkkeelle vuonna 2001 

toi lisäpulmia toimintaamme. Toiminnanjohtajan avuksi palkattiin ratamestareita, 

aluksi lyhyellä työsuhteella. Marko Lahdentausta tuli vuonna  1999  väliaikaiseksi ja 

paikka vakinaistettiin vuonna 2001 hallinhoitajan nimikkeellä.  Janne Rapanen 

palkattiin ratamestariksi vuonna 2002 syksyllä. Pertti Tamminen hoiti sihteerin ja 

rahastonhoitajan tehtävät tammikuun alkuun 2004.                    

Tammikuun 2004 puolivälissä keilailuliitto palkkasi Anu Toivasen hoitamaan 

toimistomme sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviä sekä osallistumaan myös 

keilailutoimintaan, esim. kilpailujohtajan tehtävässä. Tarvittaisiin vielä yksi 

ratamestari lisää, että saataisiin vuorot ja lomat hoidettua paremmin. Tällöin 

toiminnanjohtaja vapautuisi hoitamaan markkinointia ja hallin toiminnan kehittämistä.  

Hallilla on toiminut kahvio alusta alkaen. Ensin sitä pitivät Aila Sipponen ja Sirkka 

Tamminen. Sirkka jäi pois ja Aila jatkoi 31.5.1994 saakka. Syksyllä 1994 aloitti 

Marja-Liisa Tamminen kahvilatoiminnan. Kahvilan nimeksi tuli "Pyhä Tammi". On 

hienoa saada juuri paistettua, lämmintä pullaa kilpailun tai vaikka harjoituksen 

jälkeen. Keilailu meinaa unohtua kun pullanpaiston aromit leijuvat radoille asti. 

Marja-Liisa Tamminen hoitaa myös keilailuliiton ratavarauksien vastaanoton ja perii 

kilpailu-ja ratamaksut . Välillä hän ehtii keilaamaan itsekin ja on eräs liittomme 

aktiivisista naiskeilaajista. Kaikkien keilaajien kiitokset hänelle tässä yhteydessä. 

 

Johtokunta ja muut toimikunnat 

Liiton toimintaa on ohjaillut Imatran Keilaajat ry:n alusta alkaen johtokunta, joka on 

valinnut lisäväkeä hoitamaan tiettyjä erityisaloja, kuten koulutusta ja kilpailujen 

järjestämistä. Olen tarkoituksella jättänyt johtokunnat mainitsematta ja tehnyt 

liiteluetteloja  kirjoituksen jatkeeksi. Perusteena on kaksi asiaa: historiikista olisi tullut 

liian pitkä ja yksitoikkoinen luettava. Toiseksi alkuajoilta puuttuu muutamilta vuosilta 

tietoja henkilöistä. Aikojen saatossa on siis ollut talous-, työ-, koulutus-, kilpailu- ja  

huvitoimikuntia. Liiton puolesta kiitos kaikille, jotka olette olleet mukana 

toiminnassa.                                         
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Näkymiä alkaneelle vuosituhannelle: 

2000-luvun alkupuolella on tapahtunut valtavan paljon myönteisiä asioita niin 

laitteiden kuin henkilökunnankin puolella. Hallistamme on tullut korkeat vaatimukset 

täyttävä keilahalli. Aulis henkilökuntamme on aina valmis auttamaan niin pidemmälle 

ehtineitä kuin alkajiakin.     Myös keilakoulumme kautta on tullut paljon uusia 

harrastajia sekä kilpakeilaajia. Varsinkin junioreista on kehittynyt korkeatasoisia 

kilpailijoita, jotka ovat lähteneet etsimään vaativampia kisoja valtakunnasarjan 

kärkijoukkueiden pelaajina. Keilailu kehittyy kilpailupuolella ja myös ajanvietteenä se 

on saanut yhä enemmän kannattajia. Voidaan sanoa, että ollaan siirrytty 

välineurheiluun tälläkin alalla. Usealla kilpakeilaajalla on neljä palloa käytössään, 

jopa kahdeksankin. Tästä aiheutuu vaikeuksia halleilla, mihin saadaan kaikki pallot 

sopimaan. 

Samoin on kehitys käynyt keilakengissä, niitä ei tosin nykyisin tarvitse olla kuin yksi 

pari. Näihin saadaan tarran avulla vaihdettua pohjamateriaali olosuhteiden mukaan. 

Negatiivisena puolena koen sen, että emme saa huippukeilaajia Imatralle kuin suuren 

rahan voimalla. Tästä on hyvä näyttö Imatralla syksyllä 2002 järjestetty Key East 

Open, jolloin palkintosumma oli suurin mitä täällä on koskaan maksettu eli 11 000 €. 

Huiput olisivat hyvä esimerkki nuorille, alkaville junioreille, jos heidät saataisiin 

käymään pienemmissäkin halleissa. Seuraavan historiikin kirjoittaja kertoo kuinka 

kehitys on jatkunut täällä Kaakkois-Suomessa. 

Imatralle tulee saada nuorempia vetäjiä keilailuliiton toimintaa jatkamaan, että 

pysyisimme "ajassa mukana".  Kykyjä on, kunhan heidät saadaan innostumaan asiaan. 

  

Imatran Keilailuliiton 50 vuotta 

Liittomme täytää 4.11.2004 viisikymmentä vuotta. Juhlat tullaan pitämään Imatran 

Kylpylässä ja vieraiksi kutsutaan Kaakkois-Suomen keilailuliitot, Suomen 

Keilailuliitosta edustajat, Imatran Kaupunki, yhteistyökumppanimme ja tietysti omien 

seurojemme edustajat. On aika palkita joukko ahkeria, pitkäaikaisia puurtajia ja 

parhaita keilaajiamme.  

Suhteemme Suomen Keilailuliitto ry:n kanssa ovat olleet kunnossa alusta  alkaen ja 

siitä osoituksena on ollut edustuksemme liittohallituksessa. 

Ensimmäinen edustajamme oli Esko Vitikainen syksyllä 1955. Tarkempaa tietoa siitä, 

kuinka kauan hän edusti meitä siellä, ei ole löytynyt. Vain vanhassa pöytäkirjassa on 

maininta 2.11.1955 : "Esko Vitikainen SKL:n liittohallitukseen". Puheenjohtaja Timo 

Laine oli ainakin yhden kolmivuotiskauden ( 1998 - 2001) ja Veikko Puska valittiin 

keväällä 2004, Imatralla pidetyssä liittokokouksessa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. 

 

Toivotan Imatran Keilailuliitto ry:lle nousujohtoista ja taloudellisesti turvattua 

tulevaisuutta ! Meillä on kaunis halli ja suuri joukko keilaajia, joiden avulla varmasti 

saadaan paljon keilailun antamaa mielihyvää ! 

 

 

 

 

Imatralla  23.8.2004   

Veikko Puska 
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                          Kaksi tyylinäytettä vuodelta 1955  

 

 
Tauno Nieminen, Helsinki, heittämässä avausheittoa  4.3.1955 Pistetalo 1. 

Alakerrassa, juuri avatussa kolmirataisessa hallissa. 

 

 

                   

 

 

 

  
 

  ( Kuva 13 puuttuu) 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  ( Kuva 14 puuttuu) 
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Vanhan hallin voimaan jääneet ennätykset. Taulu kuvattu samana päivänä kun 

purkutyöt olivat käynnissä  ennen kesäkuun 15. päivää 1982. 

 

 
 

Martti Nykulla ja ennätystaulu 

 

Poimintoja vanhoista pöytäkirjoista: 

 

Avajaiskisat pidetään - sikäli kun lakat tulevat ! 

Seuran nimilyhenne 14.3. 1955 IMKE. (Kirjoittaja ei ole kyllä tätä löytänyt kuin 

tämän ainoan kerran) 

Vanhempien keilatyttöjen palkka 70 mk / tunti 12.4.1955. 

Kesätuntien hinta ilman keilatyttöjä 100 mk. 
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Kassanhoitajan ja siivojan palkka korotettiin 10000 mk / kuukausi ehdolla, että kassa 

täsmää. 

Ratamestarille tarjotaan 1200 mk / viikko.  2.9.1959  

 

 

 
 

Uudet radat ja keilapatterit avajaispäivänä 3.3.1955 
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