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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017 
 
AIKA Sunnuntai 29.1.2017 klo 12.00 alkaen 
 
PAIKKA Ravintola Pippurimylly, Stålarminkatu 2, + Leaf Center, Kärsämäentie 35, Turku 
  
PAIKALLA Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Harri Lehtinen, Mika Metsä-Eerola, Marko Taipalvesi, 

Tuukka Ylönen 
 

ESTE   Jarkko Pahkala, Pekka Stark  
 
1§  Kokouksen avaus 
 

Kokouksen avasi Liiton puheenjohtaja Jari Eronen klo. 12.12.  
 

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.  

 
6§  Hallinto ja talous 

 
 11.12.2016 hallituksen kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu. Ko. kokouspöytäkirja on hyväksytty 

sähköpostitse. Pöytäkirja löytyy SP-L:n Sporttisaitti-sivulta http://splpetanque.sporttisaitti.com/    
 

 Liiton virallinen osoite on: Veturitallinkuja 34, 00520 Helsinki.  
 

 Sääntömääräinen kevätliittokokouksen päivämääräksi on sovittu su 26.3.2017. Paikkana Kooveen 
toimisto, Sarvijaakontie 32, Tampere. Asioita liittyen kevätliittokokoukseen: 

o Luonnos vuoden 2016 toimintakertomukseksi jaettiin.  
o Vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase. Tilinpäätös hyväksyttiin jätettäväksi tilintarkastajille 

lähempää tutkintaa varten. Taseet allekirjoitettiin. Tilintarkastuksen ajankohtaa ei ole vielä 
sovittu. 
 

 Vuoden 2017 matkakustannusten korvaukset noudattavat Valtion matkustussääntöä  
o kokopäiväraha on 41 € (vuonna 2016 40 €). Kokopäiväraha suoritetaan, kun matka on kestänyt 

yli 10 tuntia. 
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o Osapäiväraha on 19 € ja se suoritetaan, kun matka on kestänyt yli 6 tuntia. 
o Kilometrikorvaus hallituksen jäsenille ja varajäsenenille, joille maksetaan 30 senttiä/kilometri. 

Lisämatkustaja 3 senttiä/kilometri/henkilö. Hallituksen ulkopuolella oleville kilometrikorvaus on 
on 41 senttiä/km.  

o matkalaskuun on aina liitettävä tosite. Pankkitili on ilmoitettava IBAN-muodossa. 
 
 Helsinki Petanque ry (HPet) on anonut jäsenyyttä SP-L:sta. Päätettiin myöntää HPet:lle jäsenyys.  

 
 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. Avustusta haettiin 
25.000,00 euroa. OKM:ltä saatu väliaikaistieto: Järjestöavustuksia käsitellään liikunnan vastuualueen 
arviointipaneelissa 6.2.2017. Esitys on Valtion liikuntaneuvostossa 21.2.2017, jonka jälkeen lopullinen 
käsittely tapahtuu ministerin toimesta. Järjestöavustukset maksetaan alustavan aikataulun mukaan 
viikolla 10 (6.3. alkava viikko). Päätösluettelo löytyy välittömästi päätöksenteon jälkeen ministeriön 
verkkosivuilta. 
 

 Suomen Olympiakomitean asiat löytyvät kootusti osoitteesta http://www.sport.fi/olympiakomitea/uusi-
olympiakomitea. Suomen Olympiakomitea ry:n syyskokouksen 26.11.2016 - kokouksen pöytäkirja 
liiteaineistoineen ladattavissa http://www.sport.fi/olympiakomitea/uusi-olympiakomitea/uuden-
olympiakomitean-syyskokous-26112016  
 

7§  Tiedotustoiminta 
 

 Alla liiton käytössä olevat sähköpostiosoitteet: 
liitto@petanque.fi  
board@petanque.fi  
kilpailut@petanque.fi (siirtyy eteenpäin: Eronen, Brand, Taipalvesi, Metsä-Eerola) 
finland@petanque.fi (mm. ulkomailta (mm. CEP ja FIPJP). 
HUOM! Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautumiset pyydetään laittamaan sähköpostiin: 
kilpailut@petanque.fi  
 

 Pieni parannus sivustoomme www.petanquefinland.com, jossa tähän asti osoiterivillä on lukenut 
kirjautuneille selaajille petanquefinland-com.directo.fi. Syynä tähän ovat internet-teknologian aiemmat 
rajoitteet, jotka nyt ovat poistuneet. Jatkossa osoiterivillä tulee näkymään sivustonne varsinainen osoite 
https://www.petanquefinland.com, joka on käyttäjille hyödyllinen mm. paremman 
hakukonenäkyvyyden vuoksi.  
 

8§  Kilpailutoiminta  
 

o Seuroja on muistutettu vuoden 2017 kilpailutapahtumien hausta mm. syysliittokokouspöytäkirjaa 
lähettäessä. Todettiin, että alustava seuraava vuoden kilpailukalenteri pyritään saamaan seurojen 
tietoon jo edellisenä vuonna, esim. heinäkuussa.   
 

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

puheenjohtajat.  
- Edellisessä kokouksessa sovittiin, että pyritään saamaan jo alkuvuodesta, mahdollisesti 
kevätkokouksen yhteyteen seuroille kutsu keskustelutilaisuuteen. Kutsut mielellään seuroissa 
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sellaiset henkilöt jotka järjestävät kisoja. 
- - Sovittiin 29.1. kokouksessa, että pidetään henkisen valmennuksen tilaisuus syksymmällä. 

o Kärkölän kunta päätti palkita Riemukaaren ”urheiluteko”-palkinnolla Päijät-Hämeen 
urheilugaalassa 14.1.17. Samoin kunta maksoi neljän ko. seuran edustajan osallistumisen 
gaalaan. 
  

 Mitalit & pokaalit 
o Kiertopalkintojen suhteen on käynyt niin, että osa/jokunen kiertopalkinto on jäänyt edellisen 

vuosien voittajien kaappeihin eikä niitä ole saatu takaisin.  
 

 Ranking-asia. Keskusteltiin asiasta ja sovittiin, että Liitto (Lehtinen) laittaa Foorumille kyselyn 
 Liittohallituksen kilpailutoimi on pohtinut muutamia uudistuksia tämän vuoden Masters-

kilpailuun. Nyt haluamme kuulla erityisesti ko. kilpailuun osallistuvilta mielipiteitä. Kommentit 
eivät sido kilpailutoimen päätöksentekoa mitenkään mutta toimii apuna. Päätökset asioiden 
suhteen ilmoitetaan perjantain aikana. 

 Asia 1. Swissin kolmannella kierroksella kohtaa 4 kahden voiton joukkuetta, jotka ovat näin 
ollen varmistaneet jatkopaikkansa. Kyseessä on hieman merkityksetön peli. Jotta siihen 
saataisiin enemmän merkitystä, olemme pohtineet vaihtoehtoa, jossa kolmen swiss-kierroksen 
jälkeen ykkönen saisi valita itselleen vastustajan cup-kierrokselle sijoille 5-8 tulleista. Kakkonen 
valitsisi sitten seuraavaksi itselleen vastustajan 5-8 tulleista, samoin kolmonen ja neljäs saa sen 
joukkueen joka jää jäljelle. Mielipiteitä, hyvä vai huono? 

 Asia 2. Näyttää siltä, että tulevaisuudessa ammunnassa ei saa tasoittaa alastulopaikkaa. Mistä 
tietää, ehkä tulevaisuudessa ei saa asetuksessakaan tehdä alastulopaikalle mitään. Masters-
kilpailu olisi oiva paikka kokeilla, mitä vaikuttaa pelaamiseen, jos ei saisi missään tilanteessa 
tehdä alastulopaikalle mitään. Sitä on kaikkien kanssapelaajien ja tuomarin helppo valvoa. 
Nopeuttaako pelaamista jne. Mitä mieltä pelaajat ovat, onko hyvä vai huono? 

 

Vuosi 2017 
 
Vuoden kilpailukalenteri löytyy https://www.petanquefinland.com/?x271620=640295 

 
Tammikuu: 

- la 21.1.  ja välierät sekä finaali su 22.1.2017. MM-karsinta (Ghentin kisa on huhtikuussa).  
Mukana 9 joukkuetta. Karsinnat pidettiin Kouvolan Urheilu-Petanquen halli (Hemmintie 1, Kuusankoski). 
Välierät: 
Poikolainen 13 - Foussier 7 
Lohman 13 - Lehtonen-Palmqvist 11 
Hätönen, Siro 13 - Palmqvist, Nieminen 8 
Poikolainen, Lohman, Hätönen ja Siro finaaliin 
 
M. Lehti 13 - Stenberg 7 
Ahonen 12 - Vaarala 13 
M. Aalto, K. Aalto 6 - Uusitalo, Lindman 13 
M. Lehti, M. Aalto 4 - Stenberg, Lindman 13 
Ahonen, K. Aalto 13 - Vaarala, Uusitalo 7 
Stenberg, Vaarala, Uusitalo ja Lindman finaaliin. 
 
Finaali 
Arttu Poikolainen 11 - Arto Stenberg 13 
Mari Lohman 13 - Seija Vaarala 11 
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Ninna Hätönen, Juha-Pekka Siro 13 - Seija Uusitalo, Seppo Lindman 8 
Mari Lohman, Ninna Hätönen 13 - Seija Vaarala, Seija Uusitalo 5 
Keskenjäänyt ottelu: Arttu Poikolainen, Juha-Pekka Siro ja Arto Stenberg, Seppo Lindman 
 
Mari Lohman, Ninna Hätönen, Arttu Poikolainen ja Juha-Pekka Siro MM-kisoihin, Ghent’iin, 13.-
16.4.2017. 
 

Helmikuu: 
- la 4.2. Finnish Masters klo 10.00 Helsingissä, Tallikatu 34, Pasila. Liiton järjestämä kilpailu. 
Hakijat järjestää Finnish Masters kisa: Helsinki Petanque.  
Osallistumismaksu on 25 euroa/pelaaja 75 euroa/joukkue). Järjestämiskorvaus on 400 euroa (sisältäen 
hallimaksun + ruokailun) / kilpailu.  
Kapteenit ja järjestys valita itselleen joukkue: 
Kapteenien joukkueet 
- Juhani Airaksinen, Seppo Lindman, Iivo Paaso 
- Tero Nikki, Antti Pasanen, Simo Linteri 
- Mikael Gripenberg, Mikko Lehti, Marko Aalto 
- Petri Seppä, Thomas Foussier, Joel Anttonen 
- Ville Punta, Arttu Poikolainen, Kenshi Kobe 
- Juha-Pekka Siro, Mikko Kamppuri, Jean Mikael Daniloff-Bredenholm 
- Ari-Pekka Mäkelä, Anssi Viinikainen, Marko Jakonen 
- Samuli Kankkunen, Arto Stenberg, Toni Ikonen 
 
Kilpailuun mukaan tulevat haastajajoukkueet (arvottu 12 ehdokkaasta): 
- Jari Eronen, Mikko Soikkeli, Petri Lohman 
- Pauli Piiparinen, Mika Metsä-Eerola, Henri Palmqvist 
- Ilpo Vuorinen, Isto Talja, Pasi Lilja 
- Yannick Pelletier, Daniel Duhamel, Miska Nieminen 
- Jarkko Pahkala, Jukka Holopainen, Kari Harsia 
- Jyrki Salo, Marko Taipalvesi, Harry Uschanov 
- Tuukka Airaksinen, Kari Randell, Arto Rantakaulio 
- Ilkka Konola, Mikko Mäkinen, Rauli Rämö 
 
Kapteenivalinnat tehtiin 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 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.  
 
Palkinnot: Kiertopalkinto + 1. 600 / 2. 300 € / 3. 150 € stipendeinä kapteenin seuralle. 
 
 
- la 18.2. +55 EM-karsinta (1/2)  
Mikäli +55 EM-kisapaikkajärjestäjää ei löydy kisoja ei järjestetä. CEP on ilmoittanut, että ei ota itse 
kilpailua järjestettäväksi. Näin ollen seuraavat +55 EM-kisat pidettäisiin vasta vuonna 2019. Tieto 
mahdollisesta kisan peruutuksesta tiedetään mahdollisesti vasta toukokuussa 2017. Mikäli +55 EM-kisaa 
ei järjestetä sovittiin, että karsinnan voittajajoukkueelle pyritään löytämään korvaava kilpailu.  
Hakijat järjestää ko. karsinta: Loimaa Petanque ja Turun Petanque-Seura. Päätettiin, että kisajärjestely 
annetaan Loimaa Petanquelle.  
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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 11.3. ja su 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. 
Hakijat järjestää Suomen Cup kisa: Turun Petanque-Seura ja Kouvolan Urheilupetanque. Suomen Cup 
järjestelyt hoitaa Turun Petanque-Seura.  
Pelitapa sen mukaan miten monta joukkuetta ilmoittautuu. 
Järjestämiskorvaukset maksetaan seuroille ja halliyhdistyksille, max. 200 euroa/päivä.  
 

Huhtikuu: 
- la 1.4. +55 EM-karsinta (2/2) 
Järjestämiskorvaus 200 euroa. 
Hakijat järjestää ko karsinta: Loimaan Petanque, Turun Petanque-Seura ja Petanque Club de Pori. 
Päätettiin antaa Petanque Club de Pori:lle järjestelyvastuu. 
Mikäli +55 EM-kisapaikkajärjestäjää ei löydy kisoja ei järjestetä. CEP on ilmoittanut, että ei ota itse 
kilpailua järjestettäväksi. Näin ollen seuraavat +55 EM-kisat pidettäisiin vasta vuonna 2019. Tieto 
mahdollisesta kisan peruutuksesta tiedetään mahdollisesti vasta toukokuussa 2017. Mikäli +55 EM-kisaa 
ei järjestetä sovittiin, että karsinnan voittajajoukkueelle pyritään löytämään korvaava kilpailu.   

 
- to - su 13.–16.4. World Championship Singles: Men & Women, Ghent Topsporthal Vlaanderen,  
Belgia www.wpc-belgium2017.be /  www.pfv.be 
Suomea edustaa Ghentissä: Mari Lohman, Ninna Hätönen, Arttu Poikolainen ja Juha-Pekka Siro. 
Antidopingsopimus ja sopimus alkoholin käytöstä: 
Arvokilpailuun lähtevien pelaajien tulee allekirjoittaa antidopingsopimus ja sopimus alkoholin käytöstä. 
 
- 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 
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.  
Hakijat järjestää ko karsinnat: Loimaan Petanque, Turun Petanque-Seura, Kouvolan Urheilupetanque. 
Päätettiin antaa kilpailu järjestettäväksi Kouvolan Urheilupetanquelle.  
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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.  
Hakija järjestää seura-SM-kisa: Loimaa Petanque, jolle päätettiin antaa järjestelyvastuu. 
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 
Hakijat järjestää sarjojen 1. kierros: Petanque Sport Club Järvenpää ja Euran Raiku. Päätettiin antaa 
järjestelyvastuu Euran Raiku ry:lle.  
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) 
Hakijat järjestää ko karsinnat: Loimaan Petanque ja Turun Petanque-Seura. Päätettiin antaa 
järjestelyvastuu Loimaa Petanquelle. 
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.  
Kisat pelataan ulkona. Järjestäjän on kuitenkin varauduttava, että sateen tullessa voidaan siirtyä 
sisätiloihin pelaamaan. Kilpailun jury, tuomari + kaksi pelaajaa, päättää tarpeen tulleen siirtymisestä 
sisätiloihin.  
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 
Hakija järjestää ko SM-sekaduppeli ja -trippelikisat: Turun Petanque-Seura, jolle päätettiin antaa 
järjestelyvastuu. Kisat pidetään Kupittaalla. 
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  
- Käytännön järjestelyistä vastaa Kotka Petanque ry. 
- Alustava ohjelma: 
   - ma 3.7.: ES, VS 
   - ti 4.7.: VD, JS 
   - ke 5.7.: VT, JD, JT 
   - to 6.7.: YS, NT 
   - pe 7.7.: YD, ND 
   - la 8.7.: YT, NS 

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

Elokuu: 
- la 5.8. Sarjojen 2. kierros 
Hakijat järjestää ko 2. sarjakierros: Päätettiin antaa 2. sarjakierros Petanque Sport Club Järvenpäälle 
järjestettäväksi.  
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- la 19.8. Sarjojen finaalit/karsinnat. 
Järjestämiskorvaus on 500 euroa. 
Hakijat järjestää sarjojen finaalit/karsinnat: Loimaan Petanque ja Koovee. Päätettiin antaa Kooveelle 
(Tampere) järjestää sarjojen finaalit/karsinnat. 
 

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

 
Lokakuu: 

- la 14.10. Finnish Ladies 
Hakijat järjestää Finnish Ladies: Loimaan Petanque, Turun Petanque-Seura, Euran Raiku ja Helsinki 
Petanque. Päätettiin antaa järjestettäväksi Finnish Ladies Euran Raiku ry:lle.  
. 
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 € (sisältäen 
hallimaksun + ruokailun) 
Hakijat järjestää SM-ammunnat: Kouvolan Urheilupetanque ja Helsinki Petanque. Päätettiin antaa 
Helsinki Petanque ry:lle SM-ammunat järjestettäväksi. 

 
- la 25.11. Finnish Veterans 
Hakijat järjestää Finnish Masters: Loimaan Petanque ja Turun Petanque-Seura. Päätettiin antaa Loimaan 
Petanque ry:lle Finnish Veterans kisat järjestettäväksi. 
Osallistumismaksu on 25 euroa/pelaaja. Järjestämiskorvaus on 400 euroa (sisältäen hallimaksun + 
ruokailun) / kilpailu.  

 
Joulukuu: 

- pe - su 1.–3.12. EuroCup –finaali. Gersweiler, Germany / Allemagne 
 
- su 3. – la 9.12. Naisten MM-kisat. Kaihua, Kiina. 
 
- su 3. – la 9.12. Junioreiden MM-kisat. Kaihua, Kiina. 
 
 
Viro – Suomi –maaottelu. Ajankohta auki. 
 
Veteraanien EM-kisat. Mikäli +55 EM-kisapaikkajärjestäjää ei löydy kisoja ei järjestetä. CEP on 
ilmoittanut, että ei ota itse kilpailua järjestettäväksi. Näin ollen seuraavat +55 EM-kisat pidettäisiin vasta 
vuonna 2019. Tieto mahdollisesta kisan peruutuksesta tiedetään mahdollisesti vasta toukokuussa 2017. 
Mikäli +55 EM-kisaa ei järjestetä sovittiin, että karsinnan voittajajoukkueelle pyritään löytämään 
korvaava kansainvälinen kilpailu. 
 

Vuosi 2018 
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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  
 
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 
 

 Arttu Poikolainen on lupautunut vetämään leirejä U23:lle ja junioreille.  
 

 Työn alla: Sovittiin, että Liitto pyrkii järjestämään kaikille avoimen mentaalivalmennuksen.  
 
10§  Muut esille tulevat asiat.  

 
 Eronen osallistui Valon järjestämään toiminnanjohtajien aamiaiselle 13.12. klo 8-10.30 

Tiistaina 17.1.2017 klo 8.00 vuoden ensimmäinen toiminnanjohtajien aamiainen Valo-talossa. Ohjelmassa mm.  
Pääsihteerin ajankohtaiset - Teemu Japisson, Olympiakomitea 
Missä Olympiakomitea menee tänään?  
Olympiakomitean vastuullisuuskompassi - Elina Laine, Olympiakomitea 
Lahden MM-kisat 2017 lähenevät - viestintäpäällikkö Laura Lehtonen, Lahti 2017  
Urheilujärjestöjen työntekijöiden työhyvinvointitutkimus - Riikka Valjakka, Olympiakomitea/Urheilutyönantajat 
ry ja Johanna Kallio Työn ja Hyvinvoinnin maisteriohjelma, Treen yliopisto  
Muut ajankohtaiset – Rainer Anttila, Olympiakomitea. 
   

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  
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 Sovittiin seuraavat hallituksen kokous ajankohdat: sunnuntai 19.2. (Lauttasaari) ja 26.3.2017. 
Kokouksen jälkeen sovittiin, että 26.3.2017 kokous pidetään Tampereella Kooveen toimistolla. 
 

 Kevätkokous pidetään sunnuntaina 26.3.2017 klo 12.00 alkaen. Valtakirjojen tarkistus klo 11.30 
alkaen. Kokouksen jälkeen paikaksi varmistui Kooveen toimisto, Sarvijaakonkatu 32, 33540 Tampere. 

 
13§  Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.00.  
 
 
 
Jari Eronen   Eva Fredriksson   
puheenjohtaja   sihteeri 

 


