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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017 
 
AIKA Sunnuntai 26.3.2017  
 
PAIKKA Kooveen toimisto, Sarvijaakonkatu 32, Tampere 
  
PAIKALLA Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Harri Lehtinen, Mika Metsä-Eerola, Jarkko Pahkala,  

Marko Taipalvesi 
 

ESTE   Pekka Stark, Tuukka Ylönen  
 
1§  Kokouksen avaus 
 

Kokouksen avasi Liiton puheenjohtaja Jari Eronen klo. 10.06.  
 

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§  Hallinto ja talous 

 
 19.2.2017 hallituksen kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu. Ko. kokouspöytäkirja on hyväksytty 

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

 Tällä hetkellä 44 seuraa ovat maksaneet jäsenmaksun 359 lisenssiä tilattu/maksettu.  
 

 OKM:n avustushaku vuodelle 2017 http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/liikuntajarjestoille-40-
5-miljoonaa-euroa  
Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustuksen hakuaika päättyi 30.11.2016. Avustusta haettiin 
25.000,00 euroa, joka myös myönnettiin SP-L:lle. Ensimmäinen erä 12.500,00 on saapunut tilille. 
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt liikuntaa edistävien järjestöjen 
yleisavustukset, yhteensä 40 500 000 euroa. Tuki kasvoi viime vuodesta 241 000 euroa. Valtion 
liikuntaneuvosto on antanut avustusesityksestä yksimielisen puoltavan lausunnon. Avustusta sai 128 
järjestöä. Kaikkiaan 40 järjestön saama avustus kasvoi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoiminnan perusteella. 
Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta. Liikuntalain mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa 
otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten 
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järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Ministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 80 
prosenttia avustettavan toiminnan todennetusti hyväksyttävistä menoista. 
 

 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.  

o Sovittiin, että Eronen ja Fredriksson täyttävät lomakkeen 23.3.2017 mennessä  OK. 
o Yksittäisten vastausten lisäksi eri toimijaryhmät, petanque kuuluu pienet yksilölajiliitot, on 

pyydetty 9.3. jättämään koottua ja hyväksyttävää, kirjallista lausuntoa keskeisistä havainnoista. 
Niiden perusteella pienet yksilölajiliitot tapaavat 15.3. klo 12-14 Kisa-kokoustilassa Valo-talolla 
viimeistelemään yhteistä lausuntoa. Tähän tilaisuuteen Liitto ei osallistunut, mutta antoi 
kirjallisesti oman näkemyksensä. 

  
o Suomen Olympiakomitea kutsuu urheiluyhteisön yhteisen kansainvälisyysstrategian tekemiseen. 

Viime vuonna Valo ja Olympiakomitea yhdessä kansainvälisyysverkoston kanssa valmistelivat 
urheiluyhteisön yhteisen kansainvälisyysstrategian. Strategiaprosessissa oli mukana Valon ja 
Olympiakomitean jäsenjärjestöt, Paraolympiakomitea, OKM, kaupunkeja, SUEK sekä muita 
sidosryhmiä.  Olympiakomitea lähtee omalta osaltaan toteuttamaan strategiaa tänä vuonna ja 
kutsuu kaikki toimijat työhön mukaan. Osana kansainvälisyysstrategian toteuttamista 
kannustamme kaikkia järjestöjä luomaan oman strategian tai suunnitelman oman kansainvälisen 
toiminnan jäntevöittämiseen. Alla on linkki Olympiakomitean jäsenjärjestöille, jossa 
tiedustellaan järjestöjen halua kehittää omaa kansainvälistä toimintaa sekä kiinnostusta lähteä 
mukaan luomaan strategiaa lajiliiton/järjestön kansainväliselle työlle. Olympiakomitea tulee 
tarjoamaan sparrausapua ja osaamista lajiliittojen ja muiden järjestöjen kansainvälisen toiminnan 
kehittämiseen. Kyselyn avulla saamme lisätietoa tarpeistanne ja pystymme sitä kautta 
suunnittelemaan tukitoimia paremmin. Vastausaika kyselyyn päättyy 30.4.2017. 
 

6§  Tiedotustoiminta 
 

 Suomen Pétanque-Lehti 2017 on työn alla. Se ilmestyy huhtikuun alkupuolella nettiversiona. 
Lehteen tuleva materiaali pitää toimittaa sähköpostilla (arto piste brand ät gmail piste com) 15.3.2017 
mennessä. Tekstitiedostot pitää olla txt- tai doc-muodossa, kuvat jpg-muodossa (kuvien tiedostokoko 
vähintään 1000 kt). Kokouksen jälkeen: lehti julkaistu 2.4.2017.  
 

7§  Kilpailutoiminta  
 

 Kansainväliset uudet säännöt löytyvät: http://www.svenskboule.se/globalassets/svenska-
bouleforbundet/dokument/regelbok/regelbok-for-spel-i-internationella-tavlingar-from-170101.pdf 

 
 Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen) sekä seurauutisia 

o Työn alla ollut yhteinen tapahtuma seuroille mihin osallistuisi myös muita kuin pelkästään 
seurojen puheenjohtajat järjestetään 26.3. kevätliittokokouksen jälkeen.  

o Sovittiin 29.1. kokouksessa, että pidetään henkisen valmennuksen tilaisuus syksymmällä. 
o Lännen alue pitää kokouksen 3.4. minne Mika Metsä-Eerola osallistuu Liiton edustajana. 

  
 Sarjatoiminta 

o Pelipäivät: 27.5. ja 5.8. Karsinnat/finaalit 19.8. 
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- Sovittiin, että Brand tekee kutsun tulevalla viikolla. 
 
 Tuomaritoiminta  

 
o Tuomaritapaaminen järjestetään Iittalan hallilla 6.5.2017 klo 11.00.  

 
Vuosi 2017 
 

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

 
Maaliskuu: 
 

- la 11.3. ja su 12.3. Suomen Cup. Alkukarsinta ja finaali pelattiin Euroopan cupin säännöillä 11.–12.3. 
viikonlopun aikana. Mukaan oli ilmoittautunut 9 joukkuetta: Bitankki (Helsinki), Euran Raiku (Eura), 
Helsingin Boule-yhdistys (Helsinki), Nassu (Nastola), Petanque Club de Pori (Pori), Petanque Sport Club 
Järvenpää (Järvenpää), Riemukaari (Kärkölä), Turun Petanque-Seura (Turku), Tyrvää Petanque 
(Sastamala).  
Välierissä kohtasivat Riemukaari Bitankin ja PSC Järvenpää Turun. Finaaliottelussa pelasivat Riemukaari 
ja PSC Järvenpää. Tämän jälkeen kilpailun voittaja Petanque Sport Club Järvenpää, joukkueella: Ninna 
Hätönen, Toni Ikonen, Marko Jakonen, Samuli Kankkunen, Mari Lohman, Arttu Poikolainen, Veiko 
Proos, Juha-Pekka Siro on ensisijainen oikeus edustaa Suomea EuroCupissa (28.–30.7.). Suomen 
edustajaa voidaan tukea liiton taholta kustannuksissa budjetin rajoissa.  
Suomen Cup järjestelyt hoitivat Turun Petanque-Seura. Brand ja Taipalvesi hoitivat kilpailuvastaavan 
tehtäviä. 
 

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. Marko Taipalvesi toimii 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. 
Pelaaja voi osallistua enintään kahteen lajiin.  
Ghent’iin lähtevien omavastuuosuus on 200 euroa/pelaaja. 
 Liitto maksaa: 
- pelaajien lennot: kuitenkin siten, että koko joukkue+delegaatio lentää samaan aikaan - kisajärjestäjälle 
ilmoitettu 12.-17.4.2017. 
- majoitus kahden hengen huoneissa, kisapäivien ruokailut ja mahdolliset kuljetukset. 
- kisavaatetus: pikee/pelipäivä, collari/fleece tai takki + 50€ avustus/pelaaja housuihin. 
Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa. 
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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. 
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 
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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 

 
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. Liiton vastuulla on tuomareiden hankinta ja heille 
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tulevat korvaukset. 
- 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 
- 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. 

 
- (to)pe - su (27)28.–30.7. EuroCup –karsinnat 
  - mukaan on ilmoittautunut 27 maata jaettuna 4 lohkoon. 
 
 

Elokuu: 
- la 5.8. Sarjojen 2. kierros 
Hakijat järjestää ko 2. sarjakierros: Päätettiin antaa 2. sarjakierros Petanque Sport Club Järvenpäälle 
järjestettäväksi.  
 
- 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. Kisat käydään todennäköisesti Kaukajärven kentällä. 
 
Syyskuu: 
Viro – Suomi –maaottelu la 9.9.2017. Paikkana Viro.  
Kokouksen jälkeen saatu tieto Virosta: EST-FIN kisapaikka olisi Tallinn,Linnu tee 11/Kotka 12. Jos on huono sää 
sitten siellä lähellä on meidan pelihalli. 

 
- to - su 21.–24.9. Miesten EM-kisat, Saint-Pierre lès Elbeuf, Ranska. Omavastuu on 200 euroa. 
Liiton avustus pelihousuihin max 50 €/henkilö. 

 Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa. 
 

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. 
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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. Kokouksen jälkeen sovittiin sähköpostitse, että 
omavastuu on 400 euroa+ viisumi 60 euroa. 
Liiton avustus pelihousuihin max 50 €/henkilö. 
Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa. 
 
- su 3. – la 9.12. Junioreiden MM-kisat. Kaihua, Kiina.  
 
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 
 
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 

 
8§  Valmennustoiminta 
 

 U23:lle ja junioreille yhteinen leiripäivä 1.4.2017 klo 10 – 16.30 Pasilan hallilla. Leirin vetäjät: Arttu 
Poikolainen ja Tuukka Ylönen.  
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9§  Muut esille tulevat asiat.  
 
 Loimaan Petanque on 30.4.2017 järjestämässä perinteisen junnutapahtuman. 

  
10§  Tiedoksi 

 
 Olympiakomitean hallitus päätti organisoitumisen periaatteista  

Olympiakomitean hallitus päätti kokouksessaan 07.03.2017 uudesta organisaatiorakenteesta. Valon ja 
Olympiakomitean toiminnot yhdistyivät 1.1.2017 alkaen ja jatkossa uusi Olympiakomitea vastaa laaja-alaisesti 
liikuntakulttuurin eri osa-alueista liikkeen lisäämisestä huippu-urheilun kehittämiseen. Olympiakomitean 
toiminnot jakautuvat jatkossa huippu-urheilusta vastaavaan Huippu-urheiluyksikköön sekä liikkeen lisäämisestä 
vastaavaan toimintoon. Näitä strategisia tavoitteita tukee tukipalvelut yksikkö. Olympiakomitean 
jäsenpalveluiden tehtävänä on tuottaa palveluja urheiluyhteisölle. Uuden organisoitumisen tavoitteena on tukea 
kesällä 2016 hyväksytyn liikunnan ja urheilun yhteisen menestyssuunnitelman toteutumista parhaalla 
mahdollisella tavalla. Pyrimme mahdollisimman yksinkertaiseen organisaatiomalliin, jossa ohjautuvuus tulee 
sisältöjen kautta, kertoo Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio.  
Uusi toimitusjohtaja valitaan huhtikuussa. Osana organisaatiouudistusta Olympiakomitealle valitaan uusi 
toimitusjohtaja. Aikaisemmin Olympiakomitean organisaatiota johti pääsihteeri. Olympiakomitean hallitus tekee 
päätöksen uuden johtajan valinnasta huhtikuun aikana, lisää Ritakallio. 

 
11§  Seuraavat kokoukset  

  
 Seuraava hallituksen kokous pidetään la 1.7.  

 
12§  Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11.30.  
 
 
Jari Eronen   Eva Fredriksson   
puheenjohtaja   sihteeri 


