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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 2/2017 
 
AIKA Sunnuntai 19.2.2017  
 
PAIKKA Ravintola Casa Mare, Gyldenintie 6, Lauttasaari, Helsinki 
  
LÄSNÄ 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.12.10 .  
 

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.  

 
6§  Hallinto ja talous 

 
 29.1.2017 hallituksen kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu. Ko. kokouspöytäkirja on hyväksytty 

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

 Sääntömääräinen kevätliittokokouksen päivämääräksi on sovittu su 26.3.2017. Kokous pidetään 
Tampereella Kooveen toimistossa. 

o Luonnos vuoden 2016 toimintakertomukseksi oli jo aikaisemmin jaettu ja pienien täydennyksien 
jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin.  

o Vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase.  
o  Tilinpäätös on hyväksytty ja taseet allekirjoitettu. Taipalvesi sopii tilintarkastajan kanssa 

ajankohdan tilintarkastukselle.  
 
 Suomen Olympiakomitean kautta tullut toive vastata työhyvinvointitutkimuksen. Urheilutyönantajat ry 

tekee yhteistyössä Johanna Kallion kanssa ensimmäisen urheilutoimialan työhyvinvointitutkimuksen. 
Työhyvinvoinnilla on suora yhteys organisaation asiakastyytyväisyyteen, tulokseen ja menestykseen, 
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minkä lisäksi hyvinvoiva organisaatio säästää merkittävästi rahaa mm. tehokkaampana tekemisenä ja 
vähempinä sairasteluina. 

o Voidaan todeta, että koska Liitolla ei ole työntekijöitä ei ko. tutkimukseen voida osallistua. 
 

 Confédération Européenne de Pétanque CEPin sivuilla on taulukko http://www.cep-
petanque.com/licences.html, johon on kerätty kyselyyn vastanneiden maiden lisenssimäärät vuonna 
2015. Ranskan lisenssimäärä on 296 387 ja esim. Liettuan 31. Suomi sijoittuu 521:lla lisenssillä 
taulukon keskikohtaan. Vuoden 2016 taulukkoa ei vielä näy CEPin sivuilla. Siellä on vertailutaulukko 
2012/2015 ja suurimmalla osalla maita lisenssimäärät ovat laskeneet. Naapurimaamme Ruotsin 
lisenssimäärä vuonna 2015 oli peräti 5909 lisenssiä.  

  
o Jorma Nöjdille ojennettiin 11.2. Kouvolan Helmi-dubbelin yhteydessä muistolaatta kiitoksena vuosien 

varrella erinomaisesti hoidetusta tuomaroinnista.  
 

 Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän selkeyttämään valtion 
roolia ja ohjauskeinoja liikunta- ja urheilukulttuurin edistämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on 
liikuntalain nojalla keskeinen rooli liikuntapolitiikan yleisestä johtamisesta, yhteensovittamisesta ja 
liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Valtion liikuntamäärärahat ovat 
kasvaneet 2000-luvulla merkittävästi, suomalainen liikuntakulttuuri on monipuolistunut ja sen 
toimintamuodot ja myös rahoitusmekanismit ovat osin muuttuneet.  
Liikunnan toimiala itsessään on valtionhallinnossa n. 150 miljoonan euron määrärahan osalta verraten pieni, 
mutta liikunnan tai liikkumattomuuden ulottuvuudet ja vaikutukset yhteiskunnassa ovat hyvin laaja-alaisia. Tästä 
suhteessa viimeaikainen kehityssuunta ei ole ollut suotuisa. Väestön liian vähäinen liikunta-aktiivisuus kaikissa 
ikävaiheissa, liikuntakäyttäytymisen voimakas polarisaatio ja huippu-urheilijoidemme heikko menestyminen 
kansainvälisesti ovat keskeisimpiä huolestuttavia piirteitä liikunnan toimialalla tällä hetkellä.  Asetetun 
työryhmän keskeisinä tehtävinä ovat liikunnan ja urheilun avustusjärjestelmien ja ohjauskeinojen, sekä 
avustettavan toiminnan tulosten ja vaikuttavuuden seurannan uudistaminen ja selkeyttäminen. Tavoitteena on, 
että liikuntamäärärahat kohdennetaan ja käytetään selkein ja läpinäkyvin periaattein sekä tuloksekkaasti. 
  
Työryhmä haluaa kuulla laajasti toimialan keskeisiä sidosryhmiä kyselyn muodossa. Kyselyyn vastataan oheisen 
linkin kautta:https://www.webropolsurveys.com/S/D53A4B57426C7529.par. Kysymyspatteristo on tämän viestin 
liitteenä. Toivomme vastauksia kyselyyn 23.3.2017 mennessä. Yksittäisten vastausten lisäksi alla nimetyiltä 
toimijaryhmiltä (esim. pienet yksilölajiliitot) pyydetään yhteisesti koottua ja hyväksyttyä, kirjallista lausuntoa 
keskeisistä havainnoista. Lausunnon mahdollisesta suullisesta esittelystä työryhmälle, kuten myös esittelyn 
ajankohdasta sovitaan erikseen työryhmän aikataulujen varmistuttua.  

o Sovittiin, että Eronen ja Fredriksson täyttävät lomakkeen. 
 

7§  Tiedotustoiminta 
 

 Viime kuukauden aikana on Liitolta kyselty kaikenlaista mm. Sporttisaitti > Liitto > Yhteystiedot 
lomakkeen kautta. 
Tärkeitä viestejä ja hyvä, että niihin on Liiton toimesta vastattu.  

 
8§  Kilpailutoiminta  
 

 Kilpailuvaliokunnan tueksi/avuksi on pyydetty ja saatu suostumus seuraavilta henkilöiltä: Arttu 
Poikolaista, Arto Stenbergiä ja Mikko Soikkelia. Ko.henkilöille on painotettu, että Liitto tekee 
päätökset ja heillä ei ole päätäntävaltaa. Ongelmatilanteissa Liitto tulee kysymään heidän 
mielipidettään, jotta saamme asioihin useamman näkökannan ja kentän mielipiteen.  
 

 Mitalit & pokaalit 
o - Kiertopalkintojen suhteen on käynyt niin, että osa/jokunen kiertopalkinto on jäänyt edellisen 
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vuosien voittajien kaappeihin eikä niitä ole saatu takaisin.  
 

 Sarjatoiminta 
o Pelipäivät: 27.5. ja 5.8. Karsinnat/finaalit 19.8. 

 
 Tuomaritoiminta  

 
o Työn alla: saada koulutetuksi lisää tuomareita 

 
Vuosi 2017 
 

Vuoden 2017 alustava kilpailuohjelma löytyy https://www.petanquefinland.com/?x271620=640295 
 
HUOM! Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautumiset pyydetään laittamaan sähköpostiin: 
kilpailut@petanque.fi  
 
 

Helmikuu: 
- la 4.2. Finnish Masters klo 10.00 Helsingissä, Tallikatu 34, Pasila. Liiton järjestämä kilpailu. 
Helsinki Petanque ry hoiti käytännön järjestelyt.  
Arto Brand veti kisan ja Kati Nieminen toimi tuomarina. 
 
Pronssiottelussa kohtasivat: 
Mikael Gripenberg, Mikko Lehti, Marko Aalto 7 (sija 4) 
Ville Punta, Arttu Poikolainen, Kenshi Kobe 13 (sija 3) 
Finaalissa vastakkain olivat: 
Petri Seppä, Thomas Foussier, Joel Anttonen 13 (sija 1) 
Juhani Airaksinen, Seppo Lindman, Iivo Paaso 8 (sija 2) 
 
Kapteenivalinnat tehtiin siten, että SM-trippelin kahdeksan parhaimman joukkueen jokaisesta joukkueesta 
arvottiin yksi kapteeni. Tämän jälkeen arvottiin näiden kahdeksan kapteenin järjestys valita itselleen 
joukkue.  
 
- 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. Taipalvesi toimi kilpailuvastaavana. 
Karsinnan tulokset löytyvät Sporttisaitin Tulosseuranta LIVE https://www.petanquefinland.com/kilpailut-
ja-tapahtumat/tulosseuranta-live/  
Karsinnan voitti joukkue: Henri Palmqvist, Mikko Lehti, Pauli Piiparinen ja Kari Harsia. 
 
Osanottomaksu oli 160 euroa joukkueelta, johon kuului 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.  



   4 (8) 

Suomen Pètanque-Liitto SP-L ry, Hallituksen kokous, 2/2017, 19.2.2017 
 https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto  

http://splpetanque.sporttisaitti.com/   

 

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. 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.  
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. Taipalvesi mahdollisesti kilpailuvastaavana. 
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. 
Ghent’iin lähtevien omavastuuosuus on 200 euroa/pelaaja. 
 Liitto maksaa: 
- pelaajien lennot: kuitenkin siten, että koko joukkue+delegaatio lentää samaan  
Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa. 
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. Ilmoittautumiset pyydetään 15.4. mennessä. 
Hakijat järjestää ko karsinnat: Loimaan Petanque, Turun Petanque-Seura, Kouvolan Urheilupetanque. 
Päätettiin antaa kilpailu järjestettäväksi Kouvolan Urheilupetanquelle.  
 
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. 
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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. 
 
Sovittiin, että pyydetään seuroja varmistamaan 30.4. sarjapaikat. 
 
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 
1. 300 euro 
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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. 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. 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 
- Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji. 
Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua. 

 
- (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 (etelässä, lähellä Vietnamin rajaa), 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. 
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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  
 
26.  ̶29.7. EuroCup karsinnat, eri maissa 
 
27.  ̶30.9. Naisten EM-kisat, Palavas-les-Flots, Ranska 
 
Junioreiden EM-kisat 2018. 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 yhdessä Tuukka Ylösen kanssa. 
 

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

 
Muita asioita ei ollut. 
  

11§  Tiedoksi 
 
 Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson on irtisanoutunut tehtävästään. Hän jatkaa pääsihteerinä siihen asti, 

kunnes Olympiakomitea on valinnut hänelle seuraajan. Olympiakomitean hallitus päätti kokouksessaan 
14.02.2017 käynnistää välittömästi rekrytointiprosessin.  Japisson on toiminut suomalaisen liikunnan ja urheilun 
johtotehtävissä vuodesta 2005 alkaen. Hän on työskennellyt Nuoren Suomen, Suomen Liikunta ja Urheilun, 
Valon sekä Olympiakomitean pääsihteerinä. Japissonin johdolla on toteutettu viimeisten vuosien aikana 
merkittävät uudistukset toimialajärjestöjen yhdistämisessä. Nuori Suomi, SLU ja Kuntoliikuntaliitto yhdistyivät 
2012 ja Valon toiminta käynnistyi vuoden 2013 alusta. Olympiakomitean ja Valon toiminnot puolestaan 
sulautuivat 2014 ja juridisesti järjestöt yhdistyivät vuoden 2017 alussa. 

  
12§  Seuraavat kokoukset  

  
 Seuraava hallituksen kokous pidetään 26.3.2017 klo 10.00 (ennen kevätliittokokousta)   

Sitä seuraavat kokoukset sovittiin alustavasti pidettäväksi 
- la 1.7. ennen SM-kisaa Kotkassa. 

 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. 15.00.  
Jari Eronen   Eva Fredriksson 
puheenjohtaja   sihteeri 


