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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016  
 
AIKA Sunnuntai 11.12.2016 klo 12.00 alkaen 
 
PAIKKA Ravintola Hällä, (kabinetti), Raatihuoneenkatu 3, 13100 Hämeenlinna 
  
Paikalla Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Harri Lehtinen, Mika Metsä-Eerola, Jarkko Pahkala, 

Pekka Stark, Marko Taipalvesi, Tuukka Ylönen 
 

ESTE     
 
1§  Kokouksen avaus 
 

Liiton puheenjohtajan ollessa estyneenä kokouksen avasi Liiton varapuheenjohtaja Mika Metsä-Eerola 
klo 12.10.   
 

2§  Kokouksen sihteerin valinta 
 
 Kokouksen sihteeriksi valittiin Eva Fredriksson. 
 
3§  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, ja täten päätösvaltaiseksi.  

 
4§  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
 Ennalta laadittu esityslista hyväksyttiin.  
 
5§  Järjestäytyminen  

 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Metsä-Eerola.  
Liittohallituksen sihteeriksi valittiin Eva Fredriksson. 
Taloudenhoitajana toimii Marko Taipalvesi. 
Kirjanpitäjänä toimii Markus Honkimaa (hallituksen ulkopuolinen)  
Työvaliokuntaan valittiin Jari Eronen, Marko Taipalvesi ja Eva Fredriksson. Työvaliokunta valmistelee 
hallituksen kokouksia, valvoo hallituksen tekemien päätösten toimeenpanoa sekä hoitaa hallituksen sille 
antamia tehtäviä ja juoksevia asioita. 
 
 Vastuujako  

Jari Eronen, puheenjohtaja, kilpailutoiminta 
Arto Brand, tuomaritoiminnan vastuuhenkilö, kilpailutoiminta  
Eva Fredriksson, sihteeri  
Harri Lehtinen, v almennustoiminta 
Mika Metsä-Eerola, kilpailutoiminta, ADT-vastuuhenkilö  
Jarkko Pahkala, varajäsen 
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Pekka Stark, varajäsen  
Marko Taipalvesi, taloudenhoito, kilpailutoiminta 
Tuukka Ylönen, PR-työ  
 

 Kurinpitolautakunta valitaan toimintavuodeksi kerrallaan. Lautakunnan jäseniin on oltu yhteydessä 
ja varmistettu heidän halukkuutensa lautakunnan jäseninä 2017. Kuriinpitolautakunnan muodostaa: 
Vesa Ekström (pelaajajäsen) 
Arto Stenberg (pelaajajäsen) 
Jari Nieminen (tuomarijäsen). 

 
6§  Hallinto ja talous 
 

 27.11.2016 hallituksen kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu. Ko. kokouspöytäkirja on hyväksytty 
sähköpostitse. Pöytäkirja löytyy SP-L:n Sporttisaitti-sivulta http://splpetanque.sporttisaitti.com/    
 

 Tällä hetkellä 47seuraa ovat maksaneet jäsenmaksun ja 534 lisenssiä tilattu/maksettu.  
 

 Liiton kirjanpitoa hoitanut Pirjo Korhonen lopettaa. Taipalvesi on ollut yhteydessä ja sopinut 
karkkilalaisen Markus Honkimaan kanssa koskien Liiton kirjanpitoa. Myös uutta tilintarkastajaa on 
haettu ja LR-Laskennasta Sirpa Wickholm on lupautunut ottaa tehtävän vastaan. Wickholm tarkastaa jo 
vuoden 2016 tilit. 
 

 Sovittiin, että jatketaan vuonna 2016 ollutta käytäntöä, että projektikohtaisesti liitto voi kutsua eri 
henkilöitä, esim. joukkuejohtajaksi kansainväliseen kilpailuun mikäli hallituksen keskuudesta ei löydy 
lähtijää. 
 

 Syysliittokokous pidettiin 27.11.2016 Iittalan petanquehallissa.  
o Paikalla 18 seuraa, joilla yhteensä 51 ääntä. 
o Liiton puheenjohtajana jatkaa (2017 ja 2018) Jari Eronen.  
o Syysliittokokouksen pöytäkirja on julkaistu liiton SporttiSaitti -nettisivuilla. Allekirjoitusten 

jälkeen pöytäkirja lähetetään postitse niille seuroille jotka ovat ilmoittaneet, että haluavat 
pöytäkirjat ym. materiaalin kirjepostissa. Budjetti ja päivitetty toimintasuunnitelma löytyvät 
Sporttisaitilta. 
 

 OKM:n avustushaku vuodelle 2017 
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Liikuntaa_edistxvien_jxrjestxjen_yl
eisavustus.html?lang=fi 
Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustuksen hakuaika päättyi 30.11.2016 klo 16.15. SP-L:n 
dokumentit saatiin Valtionhallinnon kirjaamoon 29.11. klo 16.00. OKM:n sivuilla sanotaan, että 
avustuspäätökset pyritään tekemään tammikuussa 2017. Avustusta haettiin 25.000,00 euroa.  

 
Uuden Olympiakomitean (1.1.2017 alkaen) asiat löytyvät kootusti 
osoitteesta http://www.sport.fi/olympiakomitea/uusi-olympiakomitea  

o Eronen osallistui 26.11. Olympiakomitean syyskokoukseen. Syyskokouksessa vahvistettiin, että 
Suomen Petanque-Liitto on nyt Olympiakomitean varsinainen jäsen.  
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7§  Tiedotustoiminta 
 

 Syysliittokokouksessa oli esillä seuraava aloite ja alla syysliittokokouksessa siihen saatu päätös : 
Kallion Kirkas ry: Liiton tiedottaminen seuroille. Tällä hetkellä liitto tiedottaa kisoista 
(ilmoittautumiset, tulokset) uudella Sporttisaitin sivustolla. Tämä on johtanut siihen, että seurojen ja 
pelaajien on kytättävä sivustolle hiljaa ilmaantuvia tiedotteita. Aloite: Kun liitto laittaa Sporttisaitille 
tiedotteen, sen voisi lähettää samalla vaivalla tiedoksi myös seurojen yhteyshenkilöille s-postilla ja 
lisätä linkin foorumiin (forumilla tiedottaminen osin jo toimiikin) 
Päätös: Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että vaikka liitto laittaisi seuran yhteyshenkilöille 
sähköpostia missä linkki uutiseen/tiedotteeseen se vaatii, että hänen tulisi lähettää uutinen/tiedote 
eteenpäin oman seuran jäsenille. Sovittiin, että liiton puolelta selvitetään löytyisikö tähän helpompi 
konsepti.  
 

 Kokouksessa keskusteltiin siitä, että tällä hetkellä Liitto lähtevät sähköpostit menevät niille henkilölle 
seuroissa joka on ilmoitettu yhdyshenkilöksi. Katsottiin, että seurojen yhdyshenkilöiden asia olisi 
jälleenlähettää viestin eteenpäin seurojen jäsenille. 
Seurataan tilannetta ja katsotaan löytyisikö parempaa konseptia.  
 

8§  Kilpailutoiminta  
 

 Antidoping 
Lajiliittojen velvollisuutena on mm. olla tietoisia oman lajinsa kansainvälisen lajiliiton erivapaus-
käytännöistä ja tarvittaessa ohjeistaa urheilijoita. Opetus- ja kulttuuriministeriö suorittaa virallisen 
lajiliittojen antidopingtoiminnan arvioinnin syksyllä 2016 yhteistyössä Suomen antidopingtoimikunta 
ADT ry:n kanssa. Lajiliiton antidopingohjelman lähtökohtina ovat liiton strategiset valinnat: arvot, 
visio, missio sekä reilun pelin periaatteet. Jokaisen lajin antidopingohjelma on erilainen. Ohjelmaan 
vaikuttavat muun muassa harrastajamäärät, lajin ominaispiirteet sekä liiton koko. ADT on luonut 
Lajiliittojen antidopingohjelmien kriteeristön, joka toimii samalla ohjelman runkona ja suunnittelun 
apuna. 

o SP-L:n ohjelmanne löytyy osoitteesta: 
http://www.antidoping.fi/documents/10162/15920/Suomen+Pe%CC%80tanque-
Liiton+antidopinohjelma+2016  

o Dopingvalvonnan tavoitteena on ehkäistä dopingin käyttöä ja havaita dopingrikkomukset. 
ADT:n dopingtestaus on suunnitelmallista, kattavaa ja korkealaatuista. Lisää sivulla 
http://www.antidoping.fi/dopingvalvonta-ja-testaus   
 

o Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo 
perustuu Maailman Antidopingtoimisto WADAn julkaisemaan luetteloon urheilussa kielletyistä 
aineista ja menetelmistä. Löytyy sivulta http://www.antidoping.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-
urheilussa1  
 

o Liiton ADT-vastuuhenkilö on Mika Metsä-Eerola. 
 

 Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen) sekä seurauutisia 
o Yhteinen tapahtuma seuroille mihin osallistuisi myös muita kuin pelkästään seurojen 

puheenjohtajat.  
- Sovittiin, että pyritään saamaan jo alkuvuodesta, mahdollisesti kevätkokouksen yhteyteen 
seuroille kutsu keskustelutilaisuuteen.  

 Lasten Liikunnan Tuki ry, joka mm. järjestää koulujen loma-aikoina toimintaa koululaisille on ollut 
yhteydessä Linnan Petanquist seuraan kyselyllä olisiko seuralla mahdollisuutta esitellä petankkia 
yläasteikäisille.  
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Tuomaritoiminta  
 

o Työn alla: Todettiin, että tuomareiden määrä on hiipumassa. Laskettiin, että tällä hetkellä on 20 
kansallista tuomaria ja 30 aluetuomaria.  

 
Vuosi 2016 
 
Joulukuu: 

 
Miesten MM. 1.-4.12. Paikkana Madagaskar ja sen pääkaupunki Antananarivo (in the National Palace of 
Culture and Sports and in another  sport stadium). Kisojen yhteydessä kongressi, missä mm. FIPJP:n 
puh.joht. Claude Azéma tavoittelee uutta ja hänen osaltaan viimeistä 4-vuotis puheenjohtajakautta.  
Suomea edusti: Jukka Holopainen, Antti Lehtonen, Ari-Pekka Mäkelä, Jarkko Pahkala. 
Suomen sijoitus Nations cupissa 16. parhaan joukkoon. Miesten MM:n kisan voitti Madagaskarin 
kotijoukkue. Hopealle Benin ja kolmanneksi Belgia ja Ranska. Tulokset löytyvät: 
http://fipjp.org/index.php/en/world-championships    
 
La 3.12. Finnish Veterans 
Järjestävä seura: Turun Petanque-Seura ry.  
Tuomari: Arto Brand. Lisäksi seuran puolesta tulee mittaushenkilö. 
Kapteenivalinnat oli tehty siten, että SM-trippelin kahdeksan parhaimman joukkueen jokaisesta 
joukkueesta arvottiin yksi kapteeni. Tämän jälkeen arvottiin näiden kahdeksan kapteenin järjestys valita 
itselleen joukkue. Mikäli kieltäytyy kapteenin valinnasta –> ei voi pelata kisassa eri joukkueessa. 
Kapteenien tuli ilmoittaa kieltäytyneet ja ne julkaistiin listoilla reaaliaikaisesti valintojen kanssa. 
Valintarajoitukset: 1. kierroksella kapteeni ei voi valita pelaajaa omasta seurasta, lisenssitarkistukset 
tehdään vuosien 2016 mukaan.  
Mukana 8 kapteenijoukkuetta ja 8 haastajajoukkuetta.  
1. Kari Harsia, Antero Lehti, Jukka Virtanen 
2. Timo-Pekka Eväkoski, Mikko Neuvonen, Reijo Sintero 
3.  Martti Ylämäki, Pertti Rinkkala, Ari Reijonen 
4. Harri Näsilä, Vesa Tuominen, Juhani Hirvonen 
Tulokset löytyvät: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/muut-
kilpailut/kilpailut/finnish-veterans/2016/tulokset/  
 
EuroCupin finaali pelattiin joulukuun alussa Boråsissa, Ruotsissa. Mukana oli 8 joukkuetta. Alla 
mitalijoukkueet: 
1. Pachy Waterloo, Belgien 
2. La Ronde Pétanque Metz, Frankrike 
3. Boule Hedebo, Danmark 
    Le Leman Pétanque, Schweiz 
 
 

Vuosi 2017 
 

Tammikuu: 
- la 21.1. (osallistujamäärästä riippuen käytössä myös su 22.1.) MM-karsinta (Ghentin kisa on 
huhtikuussa).  
Keskusteltiin karsintatavasta, joka koettiin hyvin erikoiseksi. Karsintamaksu 120 euroa (joka sisältää neljä 
pelaajan tiimin).  
Järjestämiskorvaus on 200 euroa/päivä. Ei ruokavelvoitetta. Lisäinfoa tulossa. 



   5 (10) 

Suomen Pètanque-Liitto SP-L ry, Hallituksen järjestäytymiskokous, 8/2016, 11.12.2016 
 https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto  

http://splpetanque.sporttisaitti.com/   

 

 
Helmikuu: 

- la 4.2. Finnish Masters 
Osallistumismaksu on 25 euroa/pelaaja. Järjestämiskorvaus on 400 euroa (sisältäen hallimaksun + 
ruokailun) / kilpailu.  
 
- la 18.2. +55 EM-karsinta (1/2)  
On mahdollista, että tätä karsintaa ei järjestetä. Mikäli +55 EM-kisapaikkajärjestäjää ei löydy kisoja ei 
järjestetä. CEP on ilmoittanut, että ei ota itse kilpailua järjestettäväksi. Seuraavat +55 EM-kisat 
pidettäisiin vasta vuonna 2019. Tieto mahdollisesta kisan peruutuksesta saadaan aikaisintaan maaliskuussa 
2017.  
 
Osanottomaksu on 160 euroa joukkueelta, johon kuuluu neljä pelaajaa. Osanotto on rajoitettu MM/EM-
kisoissa edustuskelpoisiin pelaajiin. Osakilpailut ovat rajattuja vain MM/EM-karsintaan osallistuville 
joukkueille, mutta ne on mahdollista järjestää jonkun muun kilpailun yhteydessä. Karsinnat miesten EM ja 
naisten MM kilpailuihin (la 29.4. ja su 4.6.). +55 EM-karsinnat 18.2. ja 1.4. MM-karsinta Ghentissä 13.–
16.4. olevaan kisaan on 21.1. 
Järjestämiskorvaus on 200 euroa/karsinta.  
Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana vain kolme 
pelaajaa, kilpailuvaliokunta keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan valinnasta. Hallitus 
tukee/hyväksyy kilpailuvaliokunnan valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä pelaajasta.  
Omavastuiden suhteen liiton tuki määräytyy kun saamme varmistuksen kisapaikasta. 
Liiton avustus pelihousuihin max 50 €/henkilö. 
Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa. 
 

 
Maaliskuu: 

- la - su 11.3. (mahdollisesti myös 12.3.) Suomen Cup. Suomen cup pelataan Euroopan cupin säännöillä 
alkuvuodesta. Alkukarsinta ja finaali pelataan 11.–12.3. viikonlopun aikana. Tämän jälkeen kilpailun 
voittaja, jolla on ensisijainen oikeus edustaa Suomea EuroCupissa (28.–30.7.), on selvillä. Suomen 
edustajaa voidaan tukea liiton taholta kustannuksissa budjetin rajoissa. Osallistumismaksu 100 euroa / 
seura. 
Järjestämiskorvaukset maksetaan seuroille ja halliyhdistyksille, max. 150 euroa/päivä. 
 

Huhtikuu: 
- la 1.4. +55 EM-karsinta (2/2) 
Järjestämiskorvaus 200 euroa. 
On mahdollista, että tätä karsintaa ei järjestetä. Mikäli +55 EM-kisapaikkajärjestäjää ei löydy kisoja ei 
järjestetä. CEP on ilmoittanut, että ei ota itse kilpailua järjestettäväksi. Seuraavat +55 EM-kisat 
pidettäisiin vasta vuonna 2019. Tieto mahdollisesta kisan peruutuksesta saadaan aikaisintaan maaliskuussa 
2017. 

 
- to - su 13.–16.4. World Championship Singles: Men & Women, Ghent Topsporthal Vlaanderen,  
Belgia www.wpc-belgium2017.be /  www.pfv.be 
Omavastuu 200 euroa/pelaaja. Sisältää vaatetuksen, lennot + muu mahdollinen kisakuljetus, majoitus, 
ruokailut kisapäivinä, mahdollinen gaala. Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa. 
 
- la 29.4. Miesten EM-karsinta ja naisten MM-karsinta (1/2) 
Osanottomaksu on 160 euroa joukkueelta, johon kuuluu neljä pelaajaa. Osanotto on rajoitettu MM/EM-
kisoissa edustuskelpoisiin pelaajiin. Osakilpailut ovat rajattuja vain MM/EM-karsintaan osallistuville 
joukkueille, mutta ne on mahdollista järjestää jonkun muun kilpailun yhteydessä. Karsinnat miesten EM ja 
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naisten MM kilpailuihin (la 29.4. ja su 4.6.). +55 EM-karsinnat 18.2. ja 1.4. MM-karsinta Ghentissä 13.–
16.4. olevaan kisaan on 21.1. 
Järjestämiskorvaus on 200 euroa/karsinta.  
Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana vain kolme 
pelaajaa, kilpailuvaliokunta keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan valinnasta. Hallitus 
tukee/hyväksyy kilpailuvaliokunnan valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä pelaajasta.  
Omavastuiden suhteen liiton tuki määräytyy kun saamme varmistuksen kisapaikasta. 
Liiton avustus pelihousuihin max 50 €/henkilö. 
Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa. 
 
 
Toukokuu: 
- la 20.5. Seura-SM. 
Seura SM:ssä, joka pelataan (20.5.) osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue. Edellisen vuoden 
mestarijoukkueelta ei peritä osallistumismaksua, jos joukkueesta vähintään 2/3 on samoja pelaajia. 
Järjestämiskorvaus max 400 euroa.  
Mikäli samasta seurasta osallistuu enemmän kuin yksi joukkue, ko. seuran ensimmäisen maksavan 
joukkueen osallistumismaksu on 140 euroa ja sitä seuraavien 100 euroa/joukkue. 
 
- la 27.5. Sarjojen 1. Kierros 
Yleinen SM-sarja ja 1.divisioona sekä naisten SM-sarja 
Pelipäivät: 27.5. ja 5.8. Karsinnat/finaalit 19.8. 
 
Osallistumismaksut 
• Yleinen SM-sarja 200 euroa/joukkue 
• Yleinen 1. divisioona 160 euroa/joukkue 
• Naisten SM-sarja 160 euroa/joukkue 
 
Palkintostipendit 
• Miesten SM-sarja 
1. 800 euroa 
2. 400 euroa 
3. 300 euroa 
• Yleinen 1. divisioona 
1. 300 euroa 
• Naisten SM-sarja 
1. 500 euroa 
2. 200 euroa 
3. 160 euroa 

 
Veteraanien SM-sarja ja 1. divisioona 
Runkosarja pelataan (27.5.). ja (5.8.). Finaali ja nousukarsinnat pelataan (19.8.) 
Osallistumismaksut 
• Veteraanien SM-sarja 160 euroa/joukkue 
• Veteraanien 1. divisioona 100 euroa/joukkue 
Palkintostipendit 
• Veteraanien SM-sarja 
1. 500 euroa 
2. 300 euroa 
3. 200 euroa 
• Veteraanien 1. divisioona 
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1. 300 euro 
 

Järjestämiskorvaus on 500 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä), eli 500 euroa seuralle joka järjestää 
27.5. YNVT, 500 euroa seuralle joka järjestää 5.8. YNVT ja 350 euroa seuralle joka järjestää 19.8. 
YNVT. Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä. 
 

Kesäkuu: 
- su 4.6. Miesten EM-karsinta ja naisten MM-karsinta (2/2) 
Osanottomaksu on 160 euroa joukkueelta, johon kuuluu neljä pelaajaa. Osanotto on rajoitettu MM/EM-
kisoissa edustuskelpoisiin pelaajiin. Osakilpailut ovat rajattuja vain MM/EM-karsintaan osallistuville 
joukkueille, mutta ne on mahdollista järjestää jonkun muun kilpailun yhteydessä. Karsinnat miesten EM ja 
naisten MM kilpailuihin (la 29.4. ja su 4.6.). +55 EM-karsinnat 18.2. ja 1.4. MM-karsinta Ghentissä 13.–
16.4. olevaan kisaan on 21.1. 
Järjestämiskorvaus on 200 euroa/karsinta.  
Kisat pelataan ulkona. Järjestäjän on kuitenkin varauduttava, että sateen tullessa voidaan siirtyä 
sisätiloihin pelaamaan. 
Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana vain kolme 
pelaajaa, kilpailuvaliokunta keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan valinnasta. Hallitus 
tukee/hyväksyy kilpailuvaliokunnan valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä pelaajasta.  
Omavastuiden suhteen liiton tuki määräytyy kun saamme varmistuksen kisapaikasta. 
Liiton avustus pelihousuihin max 50 €/henkilö. 
Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa. 
 
- la 17.6. SM-sekaduppeli 
- su 18.6. SM-sekatrippeli 
Osallistumismaksu on 20 euroa/pelaaja. Ko. yhteinen tapahtuman (SM-sekaduppeli ja SM-sekatrippeli) 
järjestämiskorvaus on 500 euroa. Molemmat tapahtumat sidotaan pelattavaksi yhdellä paikkakunnalla. 
 

Heinäkuu: 
- ma - la 3.–8.7. SM-kisaviikko, Hamina Bastion  
- Järjestävä seura: Kotka Petanque ry 
- Swiss- tai boule -järjestelmää käytetään sarjoissa yleiset, naiset ja veteraanit. Mikäli joukkuemäärä on 
alle 16 voidaan harkita myös muuta pelimuotoa.  
- Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji. 
Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua. 
- Yhtenä ajatuksena oli, että mahdollisesti miesten trippeli järjestetään Tampereella ison monilajisen SM-kisaviikon 
aikana. Tapahtuman ensimmäinen kesäversio järjestetään Tampereella 6.-9.7.2017. Eronen ja Taipalvesi kävi Valon 
edustajan kanssa keskustelemassa miten sopisi mukaan ja mitä se velvoittaa. Yhtenä kriteerinä on, että lajilla velvoite 
tehdä oma käsiohjelma 2 x koko sivu SM-viikon mainoksille, muut lajilla, layout tulee SM-viikolta. Vuonna 2018 
tulee olemaan sekä talvi- että kesäkisat. Lajikategoriat –aikuisten SM-kisat kärkenä.  
Helmikuussa 2016 Tampereella järjestetty ensimmäisessä SM-viikossa kilpaili 1500 urheilijaa 22 lajissa. 
Tapahtuman yhtenä tärkeimmistä tavoitteista oli tuoda pienempiä lajeja julkisuuteen ja toimia näyteikkunana 
urheilun monipuolisuudelle. Yle panosti lajien esittelyihin ja suoriin lähetyksiin mittavasti ja yleisö otti SM-viikon 
heti omakseen.  
- Todettiin, että vuoden 2017 Tampereella käytävään monilajiseen SM-viikkoon ei SP-L lähde mukaan. 
Vuoden 2018 monilajisen SM-viikkojen (kevät ja talvi) osallistumisesta keskustellaan tulevissa 
kokouksissa lisää. Niiden pitopaikkaa/-paikkoja ei ole vielä tiedossa. 

 
- (to)pe - su (27)28.–30.7. EuroCup –karsinnat 
 

Elokuu: 
- la 5.8. Sarjojen 2. kierros 
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- la 19.8. Sarjojen finaalit/karsinnat. 
Järjestämiskorvaus on 500 euroa. 
 

Syyskuu: 
- to - su 21.–24.9. Miesten EM-kisat, Saint-Pierre lès Elbeuf, Ranska 

 
Lokakuu: 

- la 14.10. Finnish Ladies 
Osallistumismaksu on 25 euroa/pelaaja. Järjestämiskorvaus Järjestämiskorvaus 
Finnish Ladies kisaan on 300 euroa (sisältäen hallimaksun + ruokailun) / kilpailu. 
Kapteenivalinnat tehdään siten, että SM-trippelin kahdeksan parhaimman joukkueen jokaisesta 
joukkueesta arvotaan yksi kapteeni. Tämän jälkeen arvotaan näiden kahdeksan kapteenin järjestys valita 
itselleen joukkue. Mikäli kieltäytyy kapteenin valinnasta –> ei voi pelata kisassa eri joukkueessa. 
Kapteenien tulee ilmoittaa kieltäytyneet ja ne julkaistaan listoilla reaaliaikaisesti valintojen kanssa. 
Valintarajoitukset: 1. kierroksella kapteeni ei voi valita pelaajaa omasta seurasta, lisenssitarkistukset 
tehdään vuosien 2016 mukaan. 

 
Marraskuu: 

- la 11.11. SM-ammunnat (miehet/naiset/juniorit/+55). Järjestäytymiskorvaus 300 € (sisätäen 
hallimaksun + ruokailun) 

 
- la 25.11. Finnish Veterans 
Osallistumismaksu on 25 euroa/pelaaja. Järjestämiskorvaus on 400 euroa (sisältäen hallimaksun + 
ruokailun) / kilpailu.  

 
Joulukuu: 

- pe - su 1.–3.12. EuroCup –finaali. Gersweiler, Germany / Allemagne 
 
 
Viro – Suomi –maaottelu. 
Sovittiin, että Metsä-Eerola on yhteydessä Viron liittoon koskien sopivaa kisapäivää. 
Sovittiin, että Haminan SM-kisaa mainostaessa tulee käydä selvä, että mistä valitaan joukkueet/henkilöt 
mihinkin kisaan, mm. Viro – Suomi -maaotteluun. 
 
Naisten MM-kisat. Kiina. 
 
Junioreiden MM-kisat. Kiina.  
 
Veteraanien EM-kisat. Mikäli järjestäjää ei löydy kisoja ei järjestetä. CEP on ilmoittanut, että ei ota itse 
kilpailua järjestettäväksi. Seuraavat +55 EM-kisat pidettäisiin vasta vuonna 2019. Tieto mahdollisesta 
kisan peruutuksesta saadaan aikaisintaan maaliskuussa 2017. 
 
 
 

Vuosi 2018 
 
European Championship Triples Espoirs: Men & Women. Mikäli kisajärjestelijää ei löydy kisat siirtyvät 
pidettäväksi vuonna 2019. Tieto mahdollisesta peruutuksesta saadaan aikaisintaan maaliskuussa 2017. 
 
Miesten MM-kisat  
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26.  ̶29.7. EuroCup karsinnat, eri maissa 
 
27.  ̶30.9. Naisten EM-kisat, Palavas-les-Flots, Ranska 
 
Junioreiden EM-kisat. Mikäli kisajärjestelijää ei löydy kisat siirtyvät pidettäväksi vuonna 2020. Tieto 
mahdollisesta peruutuksesta saadaan aikaisintaan maaliskuussa 2017. 
 
30.11. ̶ 2.12. EuroCup finaali 

 
 

9§  Valmennustoiminta 
 

 Työn alla: Sovittiin, että Liitto pyrkii järjestämään kaikille avoimen mentaalivalmennuksen.   
 

10§  Muut esille tulevat asiat.  
 
 Lappeenrannassa on avattu uusi 8-kenttäinen petanquehalli. Hallin avajaiset olivat ke 19.10. jossa 

liittoa edusti Jari Eronen. Mm. Lappeenrannan Uutiset lehdessä oli uutinen asiasta 
http://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/446271-lappeenrannan-petankin-harrastajille-koitti-
aikainen-joulu-kaikki-hallit-ovat  samoin Etelä-Saimaan lehdessä 
http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/18/Petankissa%20siirryt%C3%A4%C3%A4n%20halliaikaan%
20Lappeenrannassa,%20metallikuulia%20lenn%C3%A4tet%C3%A4%C3%A4n%20entisess%C3%A
4%20Tullin%20tilassa/2016121382096/4  

  
11§  Tiedoksi 

 
 Vuoden 2017 alussa toimintansa aloittava uusi Olympiakomitea toimii Lasten Liikkeen toteuttajana 

yhdessä liikuntayhteisön muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö liittyy suomalaisen liikunnan ja 
urheilun yhteiseen menestyssuunnitelmaan, jonka yhtenä tavoitteena on luoda liikunnan avulla lapselle 
hyvä päivä. Päivässä toteutuvat innostus, monipuolisuus ja -lajisuus, paljon liikettä ja leikkiä sekä 
terveelliset elämäntavat. Olympiakomitea ja suomalaisyritykset ovat suunnittelemassa yhteistyöstä, 
jonka tavoitteena on suunnata alakoulujen iltapäivien kerhotoimintaan seuraavan kolmen vuoden 
aikana vähintään miljoona euroa. Lasten Liike -nimeä kantavan yhteistyön kautta tavoitellaan 500 
toimivaa kerhoa ja 10 000 lapsen innostamista mukaan. Koulujen liikuntakerhotoiminta saa 
merkittävän tuen, kun suomalaisyritykset mahdollistavat yhdessä Lasten Liike -nimellä kulkevan 
valtakunnallisen toiminnan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Fazerin aloitteesta alkanut pilotointi sai 
aikaan erinomaisia tuloksia eri paikkakunnilla. Toimintamallin vakiinnuttamiseen tulevat mukaan 
Fazerin lisäksi Reima ja Omo. Tavoitteena on suunnata alakoulujen iltapäivätoimintaan seuraavien 
kolmen vuoden aikana vähintään miljoona euroa. Lisätietoja osoitteessa www.sport.fi/lastenliike 

  
12§  Seuraavat kokoukset  

  
 Sovittiin seuraavat hallituksen kokous ajankohdat: 29.1., 19.2. ja 26.3.2017. 

 
 Alustavasti sovittiin, että kevätkokous pidetään sunnuntaina 26.3.2017. Tarkempi aika ja paikka 

ilmoitetaan myöhemmin. Ne asiat, jotka jäsen haluaa saada varsinaisen liittokokouksen käsiteltäväksi, 
on esitettävä kirjallisesti liittohallitukselle kevätliittokokoukselle viimeistään tammikuussa.  

 
13§  Kokouksen päättäminen 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.45.  
 
 
 
Mika Metsä-Eerola   Eva Fredriksson   
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 


