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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017 
 
AIKA Lauantai 1.7.2017  klo 12.00 alkaen 
 
PAIKKA Casa Mare, kabinetti, Gyldenintie 6, Helsinki 
  
PAIKALLA Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Mika Metsä-Eerola, Jarkko Pahkala,  Pekka Stark, 

Marko Taipalvesi, Tuukka Ylönen 
 

ESTE   Harri Lehtinen  
 
1§  Kokouksen avaus 
 

Kokouksen avasi Liiton puheenjohtaja Jari Eronen klo. 12.20.  
 

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 

 
 26.3.2017 hallituksen kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu. Ko. kokouspöytäkirja on hyväksytty 

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

 Kevätliittokokouksen osallistui 17 seuraa, joilla oli yhteensä 48 ääntä. Kevätliittokokouksen jälkeiseen 
keskustelutilaisuuteen osallistui toistakymmentä henkilö. Keskustelu käytiin positiivisessä hengessä ja 
lopuksi koottiin joitakin tärkeimpiä visioita Liiton toiminnalle. Tilaisuudesta tehtiin muistio, joka on 
toimitettu seuroille. Muistio löytyy myös 
https://www.petanquefinland.com/@Bin/685455/keskustelutilaisuus_26032017.pdf   
 

 Tällä hetkellä 49 seuraa ovat maksaneet jäsenmaksun 516 lisenssiä tilattu/maksettu.  
 

 Vastattu OKM:n kautta tulleeseen kyselyyn ”Minkälaisia osaamistarpeita järjestöllänne on kansain-
väliseen vaikuttamiseen tai tapahtumahakuihin liittyen?”. 
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 OKM on pyytänyt elokuun alkuun mennessä vastaamaan kyselyyn, jossa selvitetään liikuntajärjestöjen 
valtionavustusprosessin uudistamista järjestölomakkeiden suhteen.  Eronen ja Fredriksson katsovat 
läpi ja vastaavat. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tavoitteeksi, että järjestöjen toimintaa 
arvioidaan neljän vuoden sykleissä. Joka neljäs vuosi toteutetaan laaja tiedon keruu ja arviointi, jonka 
perusteella määräytyy järjestön avustuksen taso tulevalle nelivuotiskaudelle. Tämän selvityksen 
tarkoitus on koota liikuntajärjestöiltä näkemyksiä ja arvioita valtionavustusprosessin yhteydessä 
kerättävistä tiedoista.  
 

6§  Tiedotustoiminta 
 

o Suomen Pétanque-Lehti 2017 julkaistiin 2.4.2017 nettiversiona https://petanquefinland-com-
bin.directo.fi/@Bin/479843c424bdf165db9a7ea2e5603b89/1491486861/application/pdf/675511/Petan
que-lehti%202017.pdf . Sovittiin, että lehdestä ei tänä vuonna paineta paperiversiota. 
 

o Huhtikuun alussa http://www.petanque.fi/ missä mm. lisenssit, Foorum ym eivät toimineet kunnolla. 
Sivuston palveluntarjoaja Nebula teki jotain päivityksiä, jonka seurauksena sivuston toiminnassa on 
pahoja ongelmia, jotka kyllä saatiin aika nopeasti korjattua   tämä on mm. yksi syy minkä takia 
Liiton on saatava Sporttisaitille siirrettyä kaikki mahdollinen, mm. lisenssimaksut.  
 

7§  Kilpailutoiminta  
 

 Vuoden 2018 SM-kisajärjestäjä haun viimeinen hakupäivä oli 30.6.2017.  
- Määräaikaan mennessä Liitto on vastaanottanut yhden hakemuksen vuoden 2018 SM-
kisajärjestelijäksi: Euran Raiku ry/petanquejaosto, jolle kisa myönnettiin. 
 

 Keskusteltiin siitä miten saisimme tulevina vuosina innokkaammin seuroja hakemaan SM-kisan 
järjestämistä.  

 
 Jätettiin Kilpailuvaliokunnalle tehtäväksi tuoda mahdollisimman pian julkaistavaksi alustava vuoden 

2018 kilpailukalenteri.  
 

 Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen) sekä seurauutisia 
o Lännen alue piti kokouksen 3.4. mihin Mika Metsä-Eerola osallistui Liiton edustajana. 

 
 Vaatetus 

o Lippikset: Lippikset saapuneet pari kuukautta sitten. Seurat saavat näitä omilla tunnuksilla/ 
logoilla brodeerattuna, minimi 10kpl ja hinta tällöin 15 €./kpl. Ilman logoa 10 €/kpl.  
 

 Tuomaritoiminta & mahdollinen järjestyksenvalvojakortti 
 

o Suomen Pétanque-Liiton tumarikokous pidettiin lauantaina 6.5.2017 alkaen klo 11.00, Iittalassa, 
Kalvolan Iskun petanque-hallilla (Iskuareena), Asemakuja 2. Ohjelmassa mm.: tuomaritoiminta 
kilpailussa, sääntökertausta, tuomarivuorojen jakoa vuoden kilpailuihin. Kokouksen jälkeen oli 
mahdollista suorittaa tuomarikoe, eli kertokaa kokouksesta eteenpäin, mikäli uusia halukkaita 
tuomariksi löytyy. Tuomarikokouksessa oli paikalla 4 tuomaria (Kalevi Lehtinen, Tarmo Sipilä, 
Juhani Hirvonen, Arto Brand).  

o Brand kertoi tuomaritilanteesta loppuvuoden kisoihin.  
o Uutena kansallisen tuomariarvon on saavuttanut Juhani Pahkala. 
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HUOM! LKisainfoon maininta, että liitto hoitaa ainoastaan joukkueen + coutch/head of the delagation. 
Liitto ei toimi matkatoimistona.  
 

Vuosi 2017 
 

Vuoden 2017 alustava kilpailuohjelma löytyy https://www.petanquefinland.com/?x271620=640295  
 

HUOM! Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautumiset pyydetään laittamaan sähköpostiin: 
kilpailut@petanque.fi  

 
Huhtikuu: 

- la 1.4. +55 EM-karsinta (2/2).  
o Järjestävä seura: Petanque Club de Pori ry. 
o Järjestämiskorvaus 200 euroa.  
o Pelimuoto 3 kierrosta swiss. Välierät 1-4, 2-3 + finaali. Peliaika 60min + 2 snadia.  
o Karsinnan finaalissa kohtasivat joukkueet: 

Lindman/Uusitalo/Uschanov/Randell  13  - 5 Hirvonen/Ravantti/Tuominen  
o Tuloksia löytyy https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/tulosseuranta-live/  
o Marko Taipalvesi toimi kilpailuvastaavana. 

 
- to - su 13.–16.4. World Championship Singles: Men & Women, Ghent Topsporthal Vlaanderen,  
Belgia www.wpc-belgium2017.be /  www.pfv.be  

o Ensimmäistä kertaa järjestetty kisa keräsi eri sarjoihin 42 - 45 osallistuja/joukkuetta/sarja.  
o Suomea edusti Ghentissä: Mari Lohman, Ninna Hätönen, Arttu Poikolainen ja Juha-Pekka Siro. 
o Tuloksia (kulta ja hopeasijat): 

Miesten dubbeli: 1) – Ranska   2) Thailand 
Naisten dubbeli: 1) –Thailand   2) Belgia 
Miesten singeli: 1) Ranska   2) Italia 
Damsingel: 1) Kambodša …2) Tunisia 
Sekaduppeli: 1) Tunisien   2) Kambodša  
Lisää tuloksia http://fipjp.org/images/pdf/RESULTATS_ChM/GAND2017_Result.pdf  

o Matkan-/joukkuejohtajana toimi Taipalvesi ja Eronen.  
 

- la 29.4. Miesten EM-karsinta ja naisten MM-karsinta (1/2) 
https://www.petanquefinland.com/?x440335=677111  

o Järjestävä seura: Kouvolan Urheilupetanque ry. 
o Tässä osakilpailuissa kohtasivat finaaleissa:  

- miesten osalta:  
Juha-Pekka Siro, Mikko Kamppuri, Toni Ikonen, Samuli Kankkunen 5 
Arttu Poikolainen, Marko Jakonen, Iivo Paaso, Thomas Foussier 13 

- naisten osalta:  
Mari Lohman, Ninna Hätönen, Tiia Salo, Mirva Näsilä 13 
Tuula Ahonen, Kirsi Aalto, Pia Anttonen, Outi Raitasuo 1 

 
Toukokuu: 

- la 13.5. Ylimääräinen +55 veteraanien EM-Karsinta järjestettiin Pullerin hallissa klo 12.00 alkaen. 
o Järjestävä seura: Linnan Petanquistit ry.  
o Kalevi Lehtinen toimi tuomarina.  
o Ylimääräisessä karsinnassa kohtasivat: 

18.2.2017 karsinnassa voittaja Palmqvist/Piiparinen/Lehto/Harsia  
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1.4.2017 karsinnassa voittaja Lindman/Uusitalo/Uschanov/Randell  
1.peli 11-13 (1-0, 3-0, 3-2, 4-2, 7-2, 7-4, 10-4, 10-7, 10-10, 11-10, 11-13) 
voitot 0-1 
2. peli  7-13 (0-4, 3-4, 3-5, 3-9, 3-10, 4-10, 4-12, 7-12, 7-13) 
voitot 0-2 

o Suomen edustaa +55 veteraanien EM-kilpailuissa (6. - 8.10. Karlslunde, Tanska) Seija Uusitalo, 
Seppo Lindman, Harry Uschanov, Kari Randell.  

 
- la 20.5. Seura-SM.  

o Järjestävä seura: Loimaa Petanque ry.  
o Pelipaikkana Loimaan Keskuskoulun piha-alueella, Kalevalankatu 12  
o Hienot järjestelyt - oli panostettu. 
o Tuloksia https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/tulosseuranta-live/ :  

Sijat 1-2 
HBY2 - 13 13  
LOI1 - 1 2 
 

Sijat 3-4 
RIE - 0 12 
NAS - 13 13 
 

Sijat 5-6 
TUR 13 10 13 
MAP 0 13 7 
 

Sijat 7-8 
PSC L L L 
LOI3 13 13 13 
 

o Vuoden 2017 finaalijoukkueet sijoitettiin eri puolelle. Pelitapa poule. Seura-SM:n peluutuksessa 
pitää huomioida, että liittokokouksen päätöksellä kaikki sijoitukset ratkaistaan.Ykkönen kohtaa 
toisen lohkon kakkosen.  

o Karsinnat suoritetaan hallikaudella 2017-18.  
o Kalevi Lehtinen toimi tuomarina. Arto Brand veti kisan.  
o Mukaan oli ilmoittautunut 25 joukkuetta. 

 
- la 27.5. Sarjojen 1. kierros. Sarjatiedote: 
https://www.petanquefinland.com/@Bin/677182/Sarjatiedote+2017.pdf  

o Järjestävä seura: Euran Raiku ry.  
o Kalevi Lehtinen toimi tuomarina 1. sarjakierroksella.  
o Yleinen SM-sarja ja 1.divisioona sekä naisten SM-sarja 
o Pelipäivät: 27.5. ja 5.8. Karsinnat/finaalit 19.8. 

 
Kesäkuu: 

- su 4.6. Miesten EM-karsinta ja naisten MM-karsinta (2/2) 
o Järjestävä seura: Loimaa Petanque ry. Kisat pelattiin Loimaan hallin ulkopuolella (Juvantie 11).  
o Miehissä kohtasivat joukkueet: 

Arttu Poikolainen, Marko Jakonen, Iivo Paaso, Thomas Foussier 6 
Harri Lehtinen, Seppo Lindman, Timo Salminen, Arto Stenberg 13. 
 
4.6. karsinnan voittajat (Harri Lehtinen, Seppo Lindman, Timo Salminen ja Arto Stenberg) ja 
29.4. karsinnan voittanut joukkue (Arttu Poikolainen, Marko Jakonen, Iivo Paaso ja Thomas 
Foussier) pelasivat ylimääräisen karsinnan Turun Petanque-Seuran kesäkentillä 
(http://turunpetanqueseura.org/KupittaaMap.pdf) su 11.6. alkaen klo 12.00. 
 

Ylimääräisessä karsinnassa joukkue Poikolainen, Jakonen, Foussier ja Paaso vei voiton 2-
1(13-2, 12-13, 13-5). Joukkue edustaa Suomea Ylimääräisen karsinnan voittaja miesten EM-
kilpailuihin, jotka pelataan 21. - 24.9. Ranskassa (Saint-Pierre lès Elbeuf). 

 
Naisten finaalissa kohtasivat joukkueet: 
Tuula Ahonen, Kirsi Aalto, Pia Anttonen, Outi Raitasuo 6  
Mari Lohman, Ninna Hätönen, Tiia Salo, Mirva Näsilä 13 
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Suomen joukkuetta naisten MM-kilpailussa, jotka pidetään 8. - 12.11. Kiinassa (Kaihua) 
edustaa: Mari Lohman, Ninna Hätönen, Tiia Salo ja Mirva Näsilä.  
 

o Kilpailuvastaavan tehtäviä hoiti Taipalvesi ja/tai Brand. 
 

- la 17.6. SM-sekaduppeli 
- su 18.6. SM-sekatrippeli 

o Järjestävä seura: Turun Petanque-Seura ry. Molemmat kisat käytiin Kupittaalla. 
o Sekatripelin tulokset: 

1. Seija Uusitalo, Seppo Lindman, Marko Jakonen 
2. Mika Metsä-Eerola, Merike Aava, Timo Salminen 
3. Tiia Salo, Arttu Poikolainen, Jyrki Salo 
4. Kati Nieminen, Timo Puska, Kimmo Keränen 

o Sekaduppelin tulokset: 
1. Petri Seppä, Pia Anttonen 
2. Anssi Viinikainen, Anu Uusio  
3. Antti Lehtonen, Satu Lehtonen 
4. Henri Palmqvist, Päivi Lehtonen-Palmqvist  
 

Heinäkuu: 
 

- ma - la 3.–8.7. SM-kisaviikko, Hamina Bastion https://sm2017.sporttisaitti.com/   
o Käytännön järjestelyistä vastaa Kotka Petanque ry.  
o Liiton vastuulla on tuomareiden hankinta ja heille tulevat korvaukset. 
o 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 

o SM-kisaviikon aikana päätuomari Arto Brandin lisäksi tuomareina toimivat: Jari Eronen, Seppo 
Havukainen, Juhani Hirvonen, Tapani Kalmi, Mika Metsä-Eerola, Kati Nieminen, Jari 
Nieminen, Jarkko Pahkala, Harri Tyyskä. 

o Liiton puolelta kisan vetäjänä tiedottamisen hoitaa Marko Taipalvesi ja Jari Eronen hoitaa 
Facebookin vietävän tiedotuksen.  

 
- la-su 22.-23.7. Jaguar-Cup Petanque-turnaus Satulinnassa.  

o Lehtiartikkeleita kisaan liittyen http://hirvensalmelainen.fi/tahdet-pelaavat-ensi-kesana-
hirvensalmella/  ja http://pet.pp.fi/temp/kilpailukutsut/2017/satulinna_petanque.pdf   

o Julkisuutta todennäköisesti saava kisa.  
o Liitto ei mukana.  

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

o Lohko A pelaa; Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde, Tanska. Noin 25 km Köpenhaminasta.  
o Suomen edustus: Petanque Sport Club Järvenpää, joukkueella: Ninna Hätönen, Toni Ikonen, 

Marko Jakonen, Samuli Kankkunen, Mari Lohman, Arttu Poikolainen, Veiko Proos, Juha-Pekka 
Siro.  

o Suomi pelaa A-lohkossa, jossa Suomen lisäksi on mukana seuraavat maat: Luxemburg, Ruotsi, 
Saksa, Viro, Wales ja isäntämaa Tanska. 
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o Mukaan on ilmoittautunut 27 maata jaettuna 4 lohkoon. Kolmessa lohkossa 7 joukkuetta ja 
yhdessä 6. 

o Suomen edustajaa voidaan tukea liiton taholta kustannuksissa budjetin rajoissa, max 1500 
eurolla, joista selvittely. Myös raportti kisamatkasta saatava.  

 
Elokuu: 

- la 5.8. Sarjojen 2. kierros 
o Järjestävä seura: Petanque Sport Club Järvenpää ry.  

 
- la 19.8. Sarjojen finaalit/karsinnat. 

o Järjestävä seura: Koovee ry.  
o Järjestämiskorvaus on 500 euroa. 
o Karsintoihin liittyvä info: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-

sarjat/2017/yleinen-1-divisioona-2-divisioon/  
 
Syyskuu: 

- pe – su 1. – 3.9. Nations Veteran Cup, Hvidovre, Tanska.  
o Suomesta ei joukkuetta. Yhtenä syynä mm. se, että hallitus ei ollut etukäteen määritellyt, että 

mille joukkueille ko. kilpailua tarjotaan. 
 

- la 9.9. Viro – Suomi –maaottelu. Paikkana Viro. Linnu tee 11/Kotka 12. Mikäli sää on huono siirrytään 
lähellä olevaan halliin pelaamaan.  

o Pelimuoto: Kaikki joukkueet kohtaavat toisensa. 
o Liitto kustantaa lauantain aamun laivamatkan, sekä illan paluun. Isännät tarjoavat lounaan. 

Kotimaan matkakuluja ei korvata. 
o Vaatetus katsotaan joukkueittain. 
o Joukkueet: 

Miehet 
- Antti Pasanen (C), Niklas Palmqvist, Thanakorn Singthong,  
- Yleisen SM-trippelin 1 ja 2:n. 
Naiset 
- Mari Lohman(C), Ninna Hätönen, Tiia Salo 
+55 
- Veteraanien SM-trippelin ykkönen. 
Juniorit 
- SM-kisaviikon jälkeen. 

o Periaatteena, että nimetyistä joukkueista 2/3 edustettuna - muutoin edustuspaikat SM-trippelien 
menestyksen perusteella. 

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

o HUOM! Ilmoittautuminen 27.7.2017 mennessä. 
o Suomea edustaa joukkue: Arttu Poikolainen, Marko Jakonen, Iivo Paaso ja Thomas Foussier.  
o Omavastuu (miehet) on 200 euroa. 
o Liiton avustus pelihousuihin max 50 €/henkilö. 
o Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa. 
o Jari Eronen (head of the delegation) ja Tuukka Ylönen (coach).  

 
- to – su 21. – 24.9. U23 – EM-kisa, Saint-Pierre lès Elbeuf, Ranska 

o HUOM! Ilmoittautuminen 27.7.2017 mennessä. 
o Jari Eronen (head of the delegation) ja Mika Metsä-Eerola (coach).  
o Liiton avustus pelihousuihin max 50 €/henkilö. 
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o Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa. 
 

Lokakuu: 
-pe - su 6. - 8.10. +55 veteraanien EM, Karlslundehallerne, Kongens Enge, 2690 Karlslunde, Tanska 

o Ilmoittautumiset tulee olla CEP:ssä 6.8.2017 mennessä 
Suomea edustaa joukkue: Seija Uusitalo, Seppo Lindman, Harry Uschanov, Kari Randell. 

o Kisan nettisivut : http://www.petanque.dk/cms/?&pageid=24550 ja myöhemmin kisan ”Live 
Streaming”  http://www.petanque.dk/cms/?&pageid=24550 

o Matkanjohtajana Mika Metsä-Eerola.  
 
 - la 14.10. Finnish Ladies 

o Järjestävä seura Euran Raiku ry. . 
o Osallistumismaksu on 25 euroa/pelaaja.  
o Järjestämiskorvaus on 300 euroa (sisältäen hallimaksun + ruokailun) / kilpailu. 
o 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 4. – ke 8.11. Junioreiden MM-kisat. Kaihua, Kiina.  
  Alustavasti sovittiin, että tälle matkalle ei Liitolla ole lähettää joukkuetta.   
 
- ke 8. – su 12.11. Naisten MM-kisat. Kaihua, Kiina.  

o Suomen joukkuetta edustaa: Mari Lohman, Ninna Hätönen, Tiia Salo ja Mirva Näsilä. 
o Omavastuu on 400 euroa+ viisumi 60 euroa. 
o Liiton avustus pelihousuihin max 50 €/henkilö. 
o Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa. 
o Majoitus on: Kaihua oriental Hotel, (318# Linhu Rd, Kaihua Country, Zhejiang Province). 
o Matkanjohtajina Arttu Poikolainen ja Marko Taipalvesi. 
 
KAIHUA is the city in the Zhejiang Province which situated in the east side of China, on the border of 
East China Sea.  This town is in the valley, with river flows through the city and bring us the scenery 
view, like the Chinese paintings.  Kaihua and the Chinese people are ready and willing to warm 
welcome all of the petanque players for the first petanque world championship in China: 
 

- la 11.11. SM-ammunnat (miehet/naiset/juniorit/+55).  
o Järjestävä seura: Helsinki Petanque ry 
o Järjestäytymiskorvaus 300 € (sisältäen hallimaksun + ruokailun) 
o Naisten ammunta kilpailu tulee siirtää toiseen ajankohta, koska la 11.11. törmää naisten MM-

kisojen kanssa.  
o Tuomari: Juhani Hirvonen. 

 
- la 25.11. Finnish Veterans 

o Järjestävä seura: Loimaan Petanque ry. 
o Osallistumismaksu on 25 euroa/pelaaja.  
o Järjestämiskorvaus on 400 euroa (sisältäen hallimaksun + ruokailun) / kilpailu.  
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Joulukuu: 
- pe - su 1.–3.12. EuroCup –finaali. Gersweiler, Germany / Allemagne 

o Suomen edustajaa voidaan tukea liiton taholta kustannuksissa budjetin rajoissa, max 1500 
eurolla, joista selvittely. Myös raportti kisamatkasta on saatava. 

 
Vuosi 2018 

 
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.  
 
30.11. ̶ 2.12. EuroCup finaali 
 

8§  Valmennustoiminta 
 

 U23:lle ja junioreille järjestettiin yhteinen leiripäivä 1.4.2017 klo 10 – 16.30 Pasilan hallilla. Leirin 
vetäjät: Arttu Poikolainen ja Tuukka Ylönen.  
 

 to – su 6.-9.7. tarjolla Rättvikissä (Taalainmaa, Ruotsi) nuorille (< 23 v) petankkileiri. Valitettavasti ko 
ajankohtaa ”törmää” SM-viikon kanssa.  

 
 
9§  Muut esille tulevat asiat.  

 
 Loimaan Petanque järjesti perinteisen junnutapahtuman 30.4.2017, johon Liitto avusti palkintojen 

hankinnassa. 
  

10§  Tiedoksi 
 

 Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan 
 Jäsenjärjestöt päättivät Valon ja Olympiakomitean juridisesta yhdistämisestä yksimielisesti kesällä 2016.  

Hallitus päätti kokouksessaan 04.04.2017 Olympiakomitean uudesta organisoitumisesta. Uudella 
organisoitumisella varmistetaan strategisten valintojen – lisää liikettä ja menestyvä huippu-urheilu – optimaalinen 
toteuttaminen, tukitoimintojen yhdistyminen saumattomasti niihin sekä henkilöresurssin kohdentuminen 
parhaalla mahdollisella tavalla strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.  
- Osana organisoitumista hallitus päätti vähentää henkilöstöä kuudella henkilötyövuodella. Jatkossa 
Olympiakomiteassa on 56 henkilötyövuotta. Organisoitumiseen ja henkilömitoitukseen vaikutti osaltaan opetus- 
ja kulttuuriministeriön päätös pienentää Olympiakomitean vuoden 2017 yleisavustusta 600 000 eurolla.  
- Uusi organisaatio astui voimaan toukokuun alusta. Toimitusjohtajaksi on valittu Mikko Salonen, joka aloittaa 
elokuussa. Olympia-komitean puheenjohtajana toimii Timo Ritakallio.  

 Olympiakomitean hallitus päätti kokouksessaan 12.5.2017 uudesta toimitilaratkaisusta ja ovat päätyneet 
Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevaan Nurmi-Yhtiöiden osoitteessa Valimotie 10 sijaitsevaan kiinteistöön. Tilat 
ovat tehokkaat ja laadukkaat. Uusiin tiloihin muutetaan viimeistään tammikuussa 2018. Olympiakomitea jatkaa  
edelleen tulevaisuuden suuremman vision Urheilun yhteinen talo 2020-luvulla edistämistä. Visiossa 
Olympiakomitea ja lajiliitot toimisivat lähellä urheilua, osana isompaa kampusta ja keskeisellä paikalla. 
Olympiastadion on edelleen mukana yhtenä tulevaisuuden toimitilavaihtoehtona. 

 Suomen Olympiakomitea ry:n kevätkokous järjestettiin tiistaina 20.6.2017 klo 18.00. Paikkana: Valo –talo, 
Helsinki. Kokous hyväksyi vuoden 2016 vuosikertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen. Olympiakomitean 
vahvistettu tilinpäätös oli 42 000 euroa alijäämäinen. Kevätkokous myönsi kokouksessaan vastuuvapauden 
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hallitukselle ja pääsihteerille. Vuosi 2016 oli muutosten vuosi Olympiakomiteassa, kun Valo ja Olympiakomitea 
päättivät yhdistää toimintansa 1.1.2017 alkaen. Muutosten jälkeen yksi järjestö eli Suomen Olympiakomitea 
vastaa suomalaisen liikuntakulttuurin kaikista sisällöistä liikkeen lisäämisestä huippu-urheiluun. Kevätkokouksen 
jälkeen infotilaisuusteen koskien OKM:n taloustarkastusta ja päätöstä Valon vuoden 2014 valtionavustusten 
takaisinperinnästä.  Vastuu Valon takaisinperinnästä on vuoden alussa käynnistyneellä uudella 
Olympiakomitealla. Tämä perustuu Olympiakomitean ylimääräisen kokouksen 20.6.2016 päätökseen ottaa 
vastaan Valon varat, velat ja vastuut 1.1.2017 alkaen. Olympiakomitean hallitus päätti tehdä oikaisuvaatimuksen 
takaisinperintäpäätökseen. Suomen Olympiakomitea vaatii opetus- ja kulttuuriministeriötä oikaisemaan valtaosan 
urheilujärjestö Valolle määrätystä liki kahden miljoonan euron avustusten takaisinperinnästä. Olympiakomitea 
esittää, että sen pitäisi palauttaa ministeriölle vain 143 000 euroa. Olympiakomitea jätti oikaisuvaatimuksensa 
urheilun avustuksista päättävälle opetus- ja kulttuuriministeriölle viikolla 26.”Avustukset käytettiin yhdessä 
ennalta määriteltyihin kohteisiin, ja tulokset todettiin molemmin puolin hyviksi. Takaisinperintäpäätös perustuu 
näissä hankkeissa ilmenneisiin hallinnollisiin puutteisiin, kuten hankkeita paikallisesti toteuttaneiden 
aluejärjestöjen tukien virheelliseen kirjanpidon tiliöintiin”, Olympiakomitea tiedottaa”. Kevätkokouksen 
aineistot: 
Olympiakomitean vuosikertomus 2016  
Olympiakomitean vuoden 2016 tilinpäätös (kevätkokouksessa esitetyt diat)  

 Superlauantai vietetään 25.11. Helsingissä. Viime vuoden superviikonloppu saa jatkoa superlauantain muodossa. 
Yhteisissä puitteissa on jälleen mahdollista järjestää esimerkiksi oma vuosikokous. Luvassa on myös brunssi sekä 
sen yhteydessä verkostoitumista ja yhdessäoloa. Tilat ovat rajalliset – pidä kiirettä jos haluat mukaan. 
Superlauantai järjestetään Helsingissä, Kampissa, Radisson Blue Royalin tiloissa. Ilmoittautumiset 
maarit.mansikka@olympiakomitea.fi . Lisätietoja: http://www.olympiakomitea.fi/superlauantai 

 Tj (toimtusjohtajien)-aamu järjestettiin 14.6. klo 8.30. Mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön edustus aiheella 
Avustuskäytäntö uudistus – tilannekatsaus -valtionapuasiat.  
Loppuvuoden lajiliittojen toiminnanjohtajien infot  
to 24.8. klo 10 – 12 – salit 2-3 (valtionavustukset ja niiden hakeminen aiheena – paikalla OKM:stä Hannu 
Tolonen) 
ke 20.9. klo 8-10.30 – salit 2-3 
to 19.10. klo 8-10.30 – salit 2-3 
ke 22.11. klo 8-10.30 – salit 2-3 
ke 13.12. klo 8-10.30 – saunakabinetti. 

 Olympiakomitean toteuttama Urheilun olosuhteet -selvityshanke on valmistumassa. Selvityksestä käy mm. ilmi, 
että erilaiset sisähallitarpeet ovat merkittävä olosuhdehaaste paikallisesti ja valtakunnallisesti. Esimerkiksi 
koulujen ja päiväkotien liikuntaolosuhteiden tilanne on kohtuullisen hyvin tiedossa, mutta organisoidun urheilun 
puolella on tehty paljon vähemmän käyttäjälähtöisiä tilanneselvityksiä. Tarkoitus onkin nyt paitsi selvittää tämän 
hetken tilanne, synnyttää samalla myös käyttökelpoisia arvioinnin työkaluja tulevia vuosia varten. 
Selvityshanketta on tehty yhteistyössä KIHU:n kanssa, ja selvityksen yhtenä osa-alueena tehtyyn seurakyselyyn 
vastasi yli 900 urheiluseuraa. Vain noin puolet vastanneista seuroista toimii täysin kunnallisissa tiloissa. Yksi 
selvityshankkeen johtopäätöksistä onkin, että julkinen olosuhdetarjonta ei enää tänä päivänä pysty vastaamaan 
kaikkiin urheilutoimijoiden haasteisiin. Pääosalla (70%) seuroista olosuhdetilanne on vähintäänkin tyydyttävä. 
Tyytymättömyys on yleisintä kilpailupainotteisissa sekä junioritoimintaan keskittyvissä seuroissa. Liitot olivat 
kyselyssä vielä seuroja kriittisempiä. Liitoista pääosa arvioi oman olosuhdetilanteensa heikoksi harraste- tai 
huippu-urheilun näkökulmasta. Urheiluakatemiat sen sijaan ovat olosuhteisiinsa varsin tyytyväisiä. - 
Laadukkaiden harjoitus- ja kilpailupaikkojen puute sekä kustannusten kasvu ovat nykyurheilun yleisimmät 
olosuhdeongelmat. Kaupunkien olosuhdetyössä kumppanuushankkeet ja ulkoistamiset ovat selvityksen 
perusteella edelleen lisääntymässä ja myös käyttömaksujen nostopaineet kunnissa jatkuvat. Isojen kaupunkien 
olosuhdetilannetta valottava osa-raportti on valmistumassa vielä toukokuun aikana.  
- Lajiliitoille suunnattu olosuhdefoorumi on taas tarkoitus järjestää pienen luovan tauon jälkeen elokuun lopulla. 
Ministeriön kanssa sovittu ajankohta on keskiviikkona 30.8 iltapäivästä. Agendalla ainakin OKM:n 
ajankohtaiskatsausta liikuntapaikkarakentamisesta, Urheilun olosuhteet - selvityksen päätulosten esittelyä sekä 
tilannetietoa Olympiakomitean olosuhdetyöstä.     

 Suomen Olympiakomitea kutsui 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 
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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 päättyi 30.4.2017. 

 Olympiakomitean käytössä on kaksi tunnusta: järjestön virallinen eli institutionaalinen tunnus ja Olympic Team 
Finland -tunnus. Näistä ensimmäistä käytetään laajemmin, ja muun muassa Olympiakomitean nettisivujen ilme 
on rakennettu sen ympärille. Olympic Team Finland kuvaa luonnollisesti joukkuetta ja siihen kuuluvia 
urheilijoita. Koskien tunnusten kaupallisen käytön osalta on perussääntö, että olympiarenkaita ei voida suoraan 
luovuttaa urheilutoiminnalle. Tunnus luovutetaan perustellusti sopimuksen kautta ja tapauskohtaisesti katsotaan 
liittyykö kyseinen tapahtuma tai toiminta varainhankintaan.  
 

11§  Seuraavat kokoukset  
  
 Seuraavat hallituksen kokoukset sovittiin alustavasti pidettäväksi:  

- Syyskuussa Viro-Suomi – maaottelun yhteydessä.  
- Lokakuussa 29.10.  
-Marraskuussa syysliittokokouksen yhteydessä 26.11.  
 

12§  Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.00.  
 
 
Jari Eronen   Eva Fredriksson   
puheenjohtaja   sihteeri 


