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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 8/2017 
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 
 
AIKA Sunnuntai 10.12.2017  
 

PAIKKA Ravintola Hällä, (kabinetti), Raatihuoneenkatu 3, 13100 Hämeenlinna 

 
PAIKALLA Arto Brand, Eva Fredriksson, Harri Lehtinen, Mika Metsä-Eerola, Jari Nieminen, Jarkko 

Pahkala, Marko Taipalvesi  
 

ESTE   Jari Eronen, Pekka Stark, Tuukka Ylönen 
 
1§  Kokouksen avaus 
 

Kokouksen avasi Liiton varapuheenjohtaja Mika Metsä-Eerola klo. 12.11.  
 

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§  Järjestäytyminen 
 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Metsä-Eerola.  
Liittohallituksen sihteeriksi valittiin Eva Fredriksson. 
Taloudenhoitajana toimii Marko Taipalvesi. 
Kirjanpitäjänä toimii Markus Honkimaa (hallituksen ulkopuolinen).  
Työvaliokuntaan valittiin Jari Eronen, Eva Fredriksson ja Marko Taipalvesi. Työvaliokunta 
valmistelee hallituksen kokouksia, valvoo hallituksen tekemien päätösten toimeenpanoa sekä 
hoitaa hallituksen sille antamia tehtäviä ja juoksevia asioita. 
 
Vastuujako  
Jari Eronen, puheenjohtaja, kilpailutoiminta 
Arto Brand, kilpailutoiminta  
Eva Fredriksson, sihteeri  
Harri Lehtinen, kilpailutoiminta 



   2 (7) 

Suomen Pètanque-Liitto SP-L ry, Hallituksen kokous, 8/2017 järjestäytymiskokous, 10.12.2017 
 https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto  

http://splpetanque.sporttisaitti.com/   

 

Mika Metsä-Eerola, kilpailutoiminta, ADT-vastuuhenkilö, valmennustoiminta  
Jari Nieminen, varajäsen, tuomaritoiminnan vastuuhenkilö, kilpailutoiminta 
Jarkko Pahkala, kilpailutoiminta 
Pekka Stark, varajäsen  
Marko Taipalvesi, taloudenhoito, kilpailutoiminta, PR-työ 

 
 Sovittiin, että seuraava Suomen Petanque-Lehti taiton hoitaa Arto Brand. Sovittiin, että 

Brand hoitaa myös seuraavan vuoden lehden taiton.  
 
 Kurinpitolautakunta valitaan toimintavuodeksi kerrallaan. Lautakunnan jäseniin on oltu 

yhteydessä ja varmistettu heidän halukkuutensa lautakunnan jäseninä 2018. 
Kuriinpitolautakunnan muodostaa: 
Vesa Ekström (pelaajajäsen) 
Arto Stenberg (pelaajajäsen) 
Kati Nieminen (tuomarijäsen). 
 

 Liiton ADT-vastuuhenkilö on Mika Metsä-Eerola. SP-L:n ohjelma löytyy osoitteesta: 
http://www.antidoping.fi/documents/10162/15920/Suomen+Pe%CC%80tanque-
Liiton+antidopinohjelma+2016.  

o Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa antidopingtoiminnan, 
kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden 
valtiosopimusten toimeenpanosta sekä tekee aktiivista yhteistyötä niin kansallisesti kuin 
kansainvälisesti. 

 
6§ Hallinto ja talous 

 
 26.11.2017 hallituksen kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu. Ko. kokouspöytäkirja on 

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

 Matkalaskut: Jotta kulut saadaan kirjattua aikataulujen mukaisesti, tulee kaikki matka- ja 
kululaskut tulee toimittaa Taipalvedelle viimeistään 24.12.2017 mennessä. Muistakaa liittää 
mukaan kuitit. 
Vuoden 2018 Valtion matkustussäännöt on julkaistu.  
Vuonna 2018 päivärahan määrä on 

 osapäiväraha 19 euroa (työmatka yli 6 tuntia) 
 kokopäiväraha 42 euroa (työmatka yli 10 tuntia) 
 ateriakorvaus 10,50 euroa (ateriakorvaus voidaan maksaa työmatkoilta, joilta 

palkansaajalle ei makseta päivärahaa.) 
 Päiväraha on korvausta tavallista suuremmista ruokailukuluista. Jos 

työmatkaan sisältyy ilmainen tai työnantajan kustantama ruokailu 
(kokopäiväraha/kaksi ateriaa, osapäiväraha/yksi ateria), päiväraha on puolet 
edellä mainituista määristä.  
 

 Sovittiin, että jatketaan vuonna 2016 ollutta käytäntöä, että projektikohtaisesti liitto voi kutsua 
eri henkilöitä, esim. joukkuejohtajaksi kansainväliseen kilpailuun mikäli hallituksen 
keskuudesta ei löydy lähtijää. 
 

 Liitto on pitänyt vuoden 2017 aikana 8 hallituksen kokousta sekä kevät- ja syyskokoukseen 
(yhteensä 10 kokousta).  
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 Seuroja on muistutettu vuoden 2018 kilpailutapahtumien hausta. Kalenterissa olevien kahden 
ensimmäisen tapahtuman haku on 15.12.2017 mennessä. Loppuvuoden kilpailujen osalta 
hakemusten takaraja on 31.12.2017.  
 

 Syysliittokokous pidettiin 26.11.2017 Iittalan petanquehallissa.  
o Paikalla 19 seuraa, joilla yhteensä 52 ääntä. 
o Syysliittokokouksen pöytäkirja on julkaistu liiton SporttiSaitti -nettisivuilla. Allekirjoitusten 

jälkeen pöytäkirja lähetetään postitse niille seuroille jotka ovat ilmoittaneet, että 
haluavat pöytäkirjat ym. materiaalin kirjepostissa. Budjetti ja päivitetty 
toimintasuunnitelma löytyvät Sporttisaitilta. 
 

 Osoitteenmuutos on tehty. Liiton uusi osoite on: PL 48, 02131 Espoo.  
 

 
6§  Tiedotustoiminta 
 

 Työn alla: Nettitiedotus/nettitiedottaja. Vastuu koko hallituksen juttu. 
 

 Tulee ilmoittaa (Fredriksson) Pöyrylle, että Nieminen kuuluu olla moderaattori. 
 

7§  Kilpailutoiminta  
 

 Tuomaritoiminta  
o   Valittiin Jari Nieminen päätuomariksi.  
o Pohdinnassa: Miten saisimme lisää tuomareita?  

 
Vuosi 2018 

 
Vuoden alustava kilpailuohjelma on julkaistu Sporttisaitilla 
https://www.petanquefinland.com/?x440335=705314  
 
HUOM! Osallistumismaksut tapahtumiin seuran kautta. 
 
 
Tammikuu: 
 la - su 20. - 21.1. Suomen Cup (mikäli seuroja ilmoittautuu vähintään 10, finaalit pelataan 

kevään aikana) 
o Osallistujamäärästä riippuen cup voi olla kaksipäiväinen. Järjestämiskorvaus on max 

200 € / päivä. 
o Finaalin jälkeen kilpailun voittaja, jolla on ensisijainen oikeus edustaa Suomea 

EuroCupissa (26.–29.7.), on selvillä. Suomen edustajaa voidaan tukea liiton taholta 
kustannuksissa budjetin rajoissa. Osallistumismaksu 100 euroa / seura. 

o Brand ja Taipalvesi kilpailun vastuuhenkilöt.  
 
Helmikuu: 
 la 3.2. Finnish Masters, järjestäjä: SP-L  

o Järjestämiskorvaus on 400 € (sisältäen hallimaksun + ruokailun). 
o Brand ja Taipalvesi kilpailun vastuuhenkilöt.  

 
Maaliskuu: 
 la 17.3. Miesten MM-karsinta ja naisten EM-karsinta (1/2) 
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o Osanottomaksu on 160 euroa joukkueelta, johon kuuluu neljä pelaajaa.  
o Osanotto on rajoitettu MM/EM-kisoissa edustuskelpoisiin pelaajiin. 
o Osakilpailut ovat rajattuja vain MM/EM-karsintaan osallistuville joukkueille, mutta ne on 

mahdollista järjestää jonkun muun kilpailun yhteydessä.  
o Karsinnat miesten EM ja naisten MM kilpailuihin (la 17.3. ja la 28.4.).  
o Järjestämiskorvaus on 200 euroa/karsinta ja finaali.  
o 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.  

 
Huhtikuu: 
 la 28.4. Miesten MM-karsinta ja naisten EM-karsinta (2/2) 

o 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 17.3. ja 
la 28.4.).  

o Järjestämiskorvaus on 200 euroa/karsinta ja finaali.  
o 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.  

 
Toukokuu: 
 la 12.5. Ylimääräinen karsinta: miesten MM-karsinta ja naisten EM-karsinta 
 
 la 19.5. Seura-SM 

o Osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä 
osallistumismaksua, jos joukkueesta vähintään 2/3 on samoja pelaajia.  

o Järjestämiskorvaus max 400 euroa).  
o Mikäli samasta seurasta osallistuu enemmän kuin yksi joukkue, ko. seuran 

ensimmäisen maksavan joukkueen osallistumismaksu on 140 euroa ja sitä seuraavien 
100 euroa/joukkue. 

 
 la 26.5. Sarjojen 1. kierros 

Osallistumismaksut 
• Yleinen SM-sarja 200 euroa/joukkue 
• Yleinen 1. divisioona 160 euroa/joukkue 
• Naisten SM-sarja 160 euroa/joukkue 

 
Palkintostipendit 
 Miesten SM-sarja 
800 euroa 
400 euroa 
300 euroa 
 Yleinen 1. divisioona 
300 euroa 
 Naisten SM-sarja. Palkintostipendit mikäli 12 tai enemmän joukkueita osallistuu:  
500 euroa 
200 euroa 
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160 euroa 
 

Osallistumismaksut (veteraanit) 
 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 
 Veteraanien 2. divisioona 
1. 200 euro 

 
o Kesäkuu: Järjestämiskorvaus on 500 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä), eli 500 

euroa seuralle joka järjestää 26.5. YNVT, 500 euroa seuralle joka järjestää 18.8. YNVT 
ja 350 euroa seuralle joka järjestää 25.8. YNVT. Yhtenä vaatimuksena on vähintään 
keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä. 
 

 
 la 16.6. SM-sekaduppeli 
 su 17.6. SM-sekatrippeli 

o Osallistumismaksu on 20 eu-roa/pelaaja. Ko. yhteinen tapahtuman järjestämiskorvaus 
on 500 euroa. Molemmat tapahtumat sidotaan pelattavaksi yhdellä paikkakunnalla. 

 
Heinäkuu: 
 su - la 1. - 7.7. SM-kisaviikko, Eura. ma 2. - su 8.7.2018.  

SM-kisajärjestäjä: Euran Raiku ry/petanquejaosto. 
o Sovittiin kisajärjestäjään olevat yhteyshenkilöt: Eronen ja Lehtinen. 

 
 26. - 29.7. EuroCup –karsinnat 
 
 
Elokuu: 
 
 la 18.8. Sarjojen 2. kierros 
 la 25.8. Sarjojen finaalit ja karsinnat 
 
Syyskuu: 
Päivämäärä vielä vahvistamatta virolaisten kanssa. Ehdotuksena la - su 1.-2.9. Suomi – Viro -
maaottelu, järjestäjä: SP-L) 
 
 to-su 13. – 16.9. Miesten MM-kisat (CEP:n sivuilta), Desbiens City, Kanada.  

 
 27. – 30.9. Naisten EM-kisat, Palavas-les-Flots, Ranska  
 
Lokakuu: 
 pe-ma 11. – 14.10. Junioreiden ja U23:n EM-kisa, El Toyo, Espanja 
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 la 13.10. Finnish Ladies 
 
 la 27.10. SM-ammunnat (miehet/naiset/juniorit/+55) 

o Järjestämiskorvaus 200 €. 
 

Marraskuu: 
 la 24.11. Finnish Veterans 
 
 30.11. – 2.12. EuroCup -finaali 
 

8§  Valmennustoiminta 
 

 Työn alla. Valmennustoiminta 2018:  
 

 Liitto järjesti syysliittokokouksen 26.11. jälkeen parituntisen, kaikille petankisteille 
maksuttoman valmennuksen ” Psyykkinen valmennus kilpailuun valmistautumiseen ja 
kilpailemisen tukena”.   

o Valmennuksen piti Sportfocus-firmasta oleva psyykkinen valmentaja, PsM Laura 
Koivusalo.    

o Tilaisuuteen osallistui 24 henkilöä mukaan lukien hallitusväki. 
o Tilaisuudessa esitetyt kalvot 

http://www.stpu.fi/henkinen_valmennus_261117_LauraKoivusalo.pdf  
 

9§  Muut esille tulevat asiat.  
 

 Kolmas suomalainen SM-viikko järjestetään Vantaalla 5.-8.7.2018. 
SM-viikko on pienten ja keskisuurten lajien yhteinen SM-kilpailutapahtuma. Tapahtuma 
järjestetään Olympiakomitean, Vantaan kaupungin, lajiliittojen ja Ylen yhteistyönä, virallinen 
järjestäjä on Olympiakomitea. Lajiliitot vastaavat itsenäisesti SM-kilpailunsa järjestämisestä 
omien kilpailusääntöjensä mukaisesti. SM-viikolle osallistumisen hinta on 2000€/laji. 

o Todettiin, että SP-L ei lähde mukaan koska tämä tilaisuus törmää liiton oman SM-
kilpailun kanssa.  

  
10§  Tiedoksi 

 
 Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan 

 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Suomen Leijonan ritarikunnan suurmestarin 
ominaisuudessa, on päättänyt antaa Suomen Leijonan ritarimerkit olympialaisissa vuodesta 1968 
lähtien ja paraolympialaisissa vuodesta 2000 lähtien kultamitalin voittaneille urheilijoille.   
Palkittavia olympia- ja paraolympiavoittajia on yhteensä 48. Yksilölajien urheilijat saavat Suomen 
Leijonan I luokan ritarimerkin solkineen ja joukkueurheilijat Suomen Leijonan ritarimerkin 
solkineen. Vuosina 1967 – 1985 on palkittu 68 olympiavoittajaa kyseisellä kunniamerkillä. Lisäksi 
yhdelle paraolympiavoittajalle on vuonna 2012 annettu Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki 
solkineen. Asetusten mukaisesti kunniamerkkejä ei anneta henkilön kuoleman jälkeen. Tasavallan 
presidentti Niinistö onnittelee palkittuja henkilökohtaisesti 4. joulukuuta 2017 
Mäntyniemessä. Paraolympiavoittajat ovat Suomen Leijonan ritarimerkin saajina vuodesta 2000 
alkaen. Tämän taustalla on Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) ja Kansainvälisen 
paraolympiakomitean (IPC) välinen vuonna 2000 solmittu Sydneyn sopimus, joka käynnisti 
kiinteämmän yhteistyön järjestöjen välillä.  
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 Suomen Olympiakomitea yhdessä urheiluyhteisön kanssa uudistaa ja laajentaa työkalupakkia 
häirinnän ehkäisyyn ja käsittelyyn. - Rimakorkeutena pitää olla, että jokaisella liikkujalla ja 
urheilijalla on turvallinen ympäristö. Jokaisella valmentajalla ja seurakaverilla 
on velvollisuus välittää ja lupa puuttua. Siksi olemme mukana työkalujen rakentamisessa ja 
levittämisessä, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen toteaa. Mediassa viime aikoina 
nähdyt esimerkit muistuttavat, että syrjintää, häirintää ja hyväksikäyttöä tapahtuu myös liikunnan 
ja urheilun piirissä. Esimerkkejä on nimittelystä seksuaalirikoksiin. Opas ”Lupa välittää - lupa 
puuttua. Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä urheilussa” on julkaistu alun perin vuonna 2002, ja 
se on nyt päivitetty vastaamaan nykypäivän tarpeita.  https://storage.googleapis.com/valo-
production/2017/06/lupa-valittaa-lupa-puuttua-2017.pdf  
 

 Loppuvuoden lajiliittojen toiminnanjohtajien info.  
ke 13.12. klo 8-10.30 – saunakabinetti. 
 

 Kevään 2018 toiminnanjohtajien aamiaisinfoja aikataulu – paikka tarkentuu lähempänä 
ke 17.1. klo 8 – 10.30 
ke 14.2. klo 8 – 10.30 
ke 14.3. klo 8 – 10.30 
ke 11.4. klo 8 – 10.30 
ke 16.5. klo 8 – 10.30 
ke 13.6. klo 8 – 10.30 
 

11§  Seuraavat kokoukset  
  
 Seuraavat hallituksen kokoukset sovittiin pidettäväksi:  

4.2.2018 Helsinki  
25.2.2018 Helsinki  
25.3.2018 Tampere.   
 
Sovittiin alustavasti, että kevätliittokokous pidetään Tampereella 25.3.2018. 
 

12§  Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.05.  
 
 
Mika Metsä-Eerola   Eva Fredriksson   
puheenjohtaja   sihteeri 

 


