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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N SYYSLIITTOKOKOUS 
 

AIKA Sunnuntaina 26. marraskuuta 2017 klo 12.00. Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 11.45  

PAIKKA Petanquehalli, Asemakuja 2, Iittala 
 
Ennen kokouksen varsinaista avausta kohotettiin 
malja Liitolle, joka tänä vuonna täytti 35 vuotta. 
Liiton ensirekisteröiminen Patentti- ja 
rekisterihallitukseen on tehty 24.11.1982.  
 
Pitkäaikaisesta työstä suomalaisen petanquen 
hyväksi jaettiin liiton ansiomerkki turkulaiselle 
Timo Puskalle. Timo kertoi, että hänelle tulee 
ensi vuonna täyteen 30 vuotta petanquen 
parissa. 
 
1 § Kokouksen avaus  

Liiton puheenjohtaja Jari Eronen 
toivotti kokousväen tervetulleeksi 
kokoukseen sekä avasi kokouksen 
klo. 12.05.  
 

2 § Kokouksen järjestäytyminen  
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Jari Eronen ja sihteeriksi Eva 
Fredriksson. Pöytäkirjantarkastajiksi 
ja ääntenlaskijoiksi valittiin Harri 
Lehtinen ja Marko Taipalvesi. 

 
 
Kuvassa liiton puheenjohtaja Jari Eronen kiinnittämässä, 
sääntöjen mukaan ansiomerkkiä Timo Puskan 
puvuntakin vasemmalle puolelle.  
Kuva Eva Fredriksson

 
3 § Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen  
 

Todettiin paikalla olleen yhteensä 19 seuraa, joilla on yhteensä 52 ääntä. 
 PSI Kati Nieminen 2 ääntä 
 SUS Harri Lehtonen 2 ääntä 
 HBY Mika Metsä-Eerola 3 ääntä 
 KAL Heikki Arhippainen 3 ääntä 
 MAP Petri Tolonen ja Kimmo Tuovinen 3 ääntä 
 LOI Minna Jokinen 3 ääntä 
 EPA Jari Nieminen 3 ääntä 
 KVP Arto Brand 3 ääntä 
 TUR Timo Puska 3 ääntä  
 UTU Arja Hakala 2 ääntä 
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 HAR Juhani Hirvonen 2 ääntä 
 KOP Tarmo Sipilä 3 ääntä 
 RIE Jari Eronen 3 ääntä 
 KIS Jouni Sinkkonen 3 ääntä 
 KAU Marko Taipalvesi 3 ääntä  
 ERP Kalevi Tuominiemi 3 ääntä 
 JYV Vesa Karttunen 3 ääntä 
 KUP Jarkko Pahkala 3 ääntä 
 HPQ Henri Palmqvist 2 ääntä 

Lisäksi paikalla oli, ilman äänioikeutta Eva Fredriksson, Kari Nuikka ja Tuukka Ylönen. 
 

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen  
 
Kokous todettiin laillisesti määräajassa koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. Asialista 
liitteineen on lähetetty seuroille 6.11.2017. 

 
5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  

 
Ennalta laadittu esityslista (liite 1) hyväksyttiin. 
 

6 § Vahvistetaan liiton matkustussääntö 
 

Vahvistettiin kilometrikorvaukseksi 35 senttiä/km koskien tuomareita, liittohallituksen 
jäseniä sekä muita toimijoita liiton organisaatiossa.  
 

7 § Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet 
 

Päätettiin maksaa tilintarkastajille kohtuullinen korvaus laskun mukaan. 
 
8 § Liittohallituksen ja jäsenten sääntöjen määräämässä ajassa esittämät aloitteet 
 

Käsiteltiin seuraavat aloitteet: 
 
Liittohallituksen aloitteet ( 3kpl) 
 

Aloite 1: Vaihtopelaajan käyttö Seura SM-kisassa. 
Pelin aikana saa suorittaa yhden vaihdon trippeli-joukkueeseen.   
Perustelu: Tuodaan myös tähän pelimuotoon vaihto-oikeus pelin aikana. Muissa liitonalaisissa, 
missä vaihtopelaajia on käytettävissä, se jo on. Ainoastaan trippeliin. Duppelissa merkitys olisi 
liian suuri. 
Päätös: Aloite hyväksyttiin. 

 

Aloite 2: Sarjapelaaminen.  
Joukkueen kaikkien (3 - 6) pelaajan nimeäminen ilmoittautumisvaiheessa. 
Perustelu: Poissulkee joukkueiden muokkaamisen kilpailun ollessa jo käynnissä. 
Päätös: Aloite hylättiin äänestyksen tuloksen ollessa 35 ääntä aloitetta vastaa, 12 
ääntä sen puolesta ja viisi tyhjää ääntä. 
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Aloite 3: Kilpailusäännöt (5.7 Suomen cup ja Euroopan cup) 
Joukkueissa on molempien sukupuolien oltava edustettuina. Joukkueissa, joissa on 7 tai 8 
pelaajaa, vähintään kahden pelaajan on oltava vastakkaista sukupuolta kuin muut joukkueen 
pelaajat. 
 
Seuraottelun kierrokset: 

Singelikierros: 
Pelataan kuusi singeliä,  joista vähintään yhdessä naiset pelaavat vastakkain. 
Singelikierroksen otteluvoitosta saa kaksi pistettä. 
 
Trippelikierros: 
Pelataan kaksi trippeliä,  joista toisessa edustettuna molemmat sukupuolet. 
Trippelikierroksen otteluvoitosta saa viisi pistettä. 
Duppelikierros: 
Pelataan kolme duppelia,  joista yhdessä edustettuina molemmat sukupuolet. 
Duppelikierroksen otteluvoitosta saa kolme pistettä.  
 
Kierrokset pelataan järjestyksessä 
- singelikierros, trippelikierros, duppelikierros tai 
- trippelikierros, singelikierros, duppelikierros 
 

Heti kun toinen seura on saavuttanut vähintään 16 voittopistettä, muut käynnissä olevat ottelut 
keskeytetään, eikä uusia aloiteta. 
 
Seuraottelukohtaisesti saa käyttää seitsemää tai kahdeksaa pelaajaa. Kun vastassa oleva 
seura vaihtuu - saa nimetä uudet pelaajat. 
 
Suomen Cup toimii samalla kansallisena karsintana Euroopan Cupiin. SP-L maksaa Euroopan 
Cupin osanottomaksun ja tukee siinä Suomea edustavan seuran kuluja budjetin asettamissa 
rajoissa. 
Perustelut: Ottelujärjestys yhdenmukaistetaan Euroopan cupin kanssa. 
Päätös: Aloite hyväksyttiin. 
 
 
Seuroilta saatu aloite: 
 

Aloite 4: Korson Kaiku ry esittää, että jos pelataan Suomen 
Mestaruudesta niin KOKO joukkue pitää tulla samasta seurasta. 
 
SM-kisoissa Haminassa niin duppelissa kuin myös trippelissä oli joukkueita joissa pelaajat on 
eri seuroista.   
 
Mielestäni, näin jos halutaan, niin voivat kyllä pelata mutta ei oikeuta SM-mitaliin. 
 
Tämä ilmiö vie pohjaa seuratyöstä ja eo motivoi pelaajia, koska aina kasataan hyviä 
sinkkupelaajia samaan kasaan.  
 
Kyllä joka joukkueella pitäisi riittää omia pelaajia singleen, duppeliin ja trippeliin.  
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Jos pelataan Suomen Mestaruudesta niin KOKO joukkue pitää tulla samasta seurasta. Vertaa 
muihin palloilulajeihin.  
 
Päätös: Aloite hylättiin. 
 

 
9 § Päätetään vuoden 2018 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2018 
toimintasuunnitelma sisältäen arvokilpailukalenterin sekä budjetin. 
 

Päätettiin, että jäsenmaksu seuralle jossa on alle kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa 
jäsenmaksu on 120 € (2 ääntä/seura). Niissä seuroissa missä on kymmenen tai yli 
kymmenen (aikuis) lisenssi-pelaajaa jäsenmaksu on 170 € (3 ääntä/seura). Maksu-
kriteerinä ovat edellisen vuoden lisenssimäärät. Jäsenmaksu tulee olla suoritettu 
28.2.2018 mennessä.  
 
Seuralta, joka liittyy liittoon, peritään liittymismaksu 120€ ja kuluvan kalenterivuoden 
aikana ei peritä erillistä jäsenmaksua. Seuraavien kalenterivuosien jäsenmaksu määräytyy 
yllä olevan (alle 10, yli 10) periaatteen mukaan. 
 
Käytiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 läpi. Miesten MM-kisojen aikaisemmin ilmoitettu 
7. - 9.11.2018 on järjestäjän toimesta vaihdettu pidettäväksi 13.-16.9.2018. Lisäksi U23:lle 
ja junioreille on löytynyt EM-kisapaikka Espanjasta 11.-14.10. Nämä tiedot kirjattiin 
toimintasuunnitelmaan, jonka jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin.   
 
Käytiin läpi budjetti vuodelle 2018, joka hyväksyttiin ennalta laaditussa muodossa.  
 

10§ Valitaan liittohallituksen 6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä 
 

Valittiin liittohallituksen jäsenet (6 varsinaista, joista 3 erovuorossa) sekä kaksi 
varajäsentä.  
 
Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi oli neljä ehdokasta (Arto Brand, Mika Metsä-Eerola, 
Jarkko Pahkala ja Tuukka Ylönen). Äänestyksessä Brand, Metsä-Eerola ja Pahkala saivat 
eniten ääniä. 
 
Liittohallitukseen valittiin yksimielisesti vuodeksi 2018 ja 2019: 

- Arto Brandt 
- Mika Metsä-Eerola 
- Jarkko Pahkala. 
 

Liittohallituksen varajäseniksi valittiin yksimielisesti vuodeksi 2018: 
- Jari Nieminen 
- Pekka Stark. 
 

Vanhasta liittohallituksesta jatkavat vuonna 2018:  
- Eva Fredriksson 
- Harri Lehtinen 
- Marko Taipalvesi. 
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11§ Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastaja vuodelle 2018  
 

Valittiin tilintarkastajaksi Sirpa Wickholm LR-laskenta Oy:sta tarkastamaan liiton vuoden 
2018 tilejä ja hallintoa. Varatilintarkastajiksi valittiin Tarja Tolvanen. 

 
12§ Muut esille tulevat asiat 
 

Viime vuoden syysliittokokouksessa oli esillä aloite, jossa toivottiin, että ”samalla kun Liitto  
laittaa Sporttisaitille tiedotteen, sen voisi lähettää samalla vaivalla tiedoksi myös seurojen 
yhteyshenkilöille s-postilla”. Liitto on näin tehnyt. Todettiin, että tämä vaatii kuitenkin, että 
seurat lähettävät uutisen/tiedotteen eteenpäin oman seuran jäsenille.  
 

13§ Tiedoksi 
 

Vuoden 2018 lisenssimaksut aikuisilta 35 € / pelaaja ja junioreilta 5 € / pelaaja (vuonna 
2001 tai myöhemmin syntyneet). 
 
Syysliittokokouksen jälkeen, klo 14.30 alkaen SportFocus Oy:n psykologi Laura Koivusalo 
pitää parin tunnin luennon aiheesta: Psyykkinen valmennus kilpailuun valmistautumiseen 
ja kilpailemisen tukena. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille petankisteille.  
 
Liiton uusi kirjepostiosoite on: 
Suomen Petanque-Liitto SP-L ry 
PL 48 
02131 Espoo 

  
14§ Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo. 13.50.  

 
 
 
 

____________________________ _______________________________ 
Jari Eronen, puheenjohtaja  Eva Fredriksson, sihteeri 

 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Harri Lehtinen, pöytäkirjantarkastaja Marko Taipalvesi, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 

LIITTEET Asialista ja toimintasuunnitelma sekä budjetti. 

 

 


