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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

AIKA Sunnuntai 25.3.2018
PAIKKA Kooveen toimisto, Sarvijaakonkatu 32, Tampere

1 § Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Liiton puheenjohtaja Jari Eronen avasi kokouksen klo. 12.00 ja toivotti runsaslukuisen
osallistujamäärän tervetulleeksi. Etukäteen seuroille lähetetty esityslista hyväksyttiin.

Puheenjohtaja pyysi anteeksi sekaannusta koskien paria puuttuvaa/myöhään toimitettua
tuloslaskelmaerittely sivua.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Eronen ja sihteeriksi Eva Fredriksson.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Lehtinen ja Jarkko Pahkala, joiden päätettiin toimivan
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Läsnäolijoiden sekä äänioikeutettujen toteaminen

Todettiin paikalla olevan yhteensä 16 seuraa, joilla on yhteensä 44 ääntä:
017 KAL Kallion Kirkas ry (Heikki Arhippainen), 3 ääntä
025 LIN Linnan Petanquistit ry (Kalevi Lehtinen), 3 ääntä
035 LOI Loimaan Petanque ry (Harri Lehtinen), 3 ääntä
043 EPA Espoon Patonki ry (Jari Nieminen), 3 ääntä
050 KVP Koovee ry/Petanque-jaosto (Lauri Kolehmainen), 3 ääntä
055 TUR Turun Petanque-Seura ry (Mika Metsä-Eerola), 3 ääntä
077 VUF V- ja U-seura Femma ry (Keijo Salo), 3 ääntä
092 UTU Uotilan Työväen Urheilijat ry / UTU-Petankki  ry (Arja Hakala), 2 ääntä
092 HAR Harjunpään Tuisku ry / Petanque (Juhani Hirvonen), 2 ääntä
100 KOP Koski-Petankki ry (Tarmo Sipilä), 3 ääntä
105 RIE Riemukaari ry (Jari Eronen), 3 ääntä
130 KAU Karkkilan Urheilijat ry/Petankkijaosto (Marko Taipalvesi), 3 ääntä
131 CDC Club des Champions ry (Pekka Stark), 2 ääntä
136 ERP Euran Raiku ry / petankkijaosto (Kalevi Tuominiemi), 3 ääntä
144 KUP Kouvolan Urheilupetanque ry (Jarkko Pahkala), 3 ääntä
147 HPQ Helsinki petanque ry (Kati Nieminen), 2 ääntä.
Ilman äänioikeutta kokoukseen osallistui myös Arto Brand ja Eva Fredriksson.
Valtakirjat sekä valtakirjojen tarkastusraportti on liitteenä.

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

5 § Liittohallituksen laatima vuoden 2017 toimintakertomus

Hallituksen laatima Suomen Pètanque-Liitto SP-L:n toimintakertomusluonnos vuodelta 2017 oli
etukäteen jaettu seuroille. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen pienen korjauksen jälkeen: Sivulla
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3 kohta
27.5. Sarjojen (Yleinen SM-sarja, naisten SM-sarja, veteraanien SM-sarja ja 1. divisioona) 1. kierros
Järjestäjä: Euran Raiku ry. Paikkana merkitty paikka (Sirkuskenttä, Rantakatu 6, Järvenpää)
poistetaan.

6 §  Tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto oli, niukalla aikataululla, lähetetty seuroille etukäteen.
Puheenjohtaja esitteli tilintarkastajan lausunnon (ohessa). Todettiin tilinpäätöksen osoittavan
12.351,97 euron alijäämää.

7 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle
ja muille tilivelvollisille Jos vastuuvapautta ei myönnetä, on liittokokouksen tehtävä päätös
jatkotoimenpiteistä

Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tili-
velvollisille vuodelle 2017.

8 §  Muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten sääntöjen määräämässä määräajassa esittämät
aloitteet

Liittohallituksen aloite Päivityksiä kilpailusääntöihin. Kaikki ehdotetut päivitykset
kilpailusääntöihin hyväksyttiin.

3.1.3 Tiedottaminen
Kilpailujen tiedottamisesta vastaa järjestävä seura omalla kustannuksellaan, lukuun ottamatta SM-
kilpailuja sekä sarjatoimintaa, joiden tiedottamisesta vastaa liitto yhteistyössä
järjestettävän/järjestettävien seuran/seurojen kanssa.

Kilpailu saatetaan julkaista netissä ja ilmoittautuessaan osallistuja suostuu myös tähän kuvaamiseen
ja sen mahdolliseen julkaisemiseen.

4.3 Edustusoikeudet
Noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä.

5. Arvokilpailut
Osallistumisoikeus: Arvokilpailukarsinnoissa (EM/MM) noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä. SP-L:n
alaisiin kotimaisiin arvokilpailuihin voivat osallistua Suomen kansalaiset minkä tahansa kv. liiton
jäsenmaan lisenssillä tai minkä tahansa maan kansalaiset SP-L:n lisenssillä. Ulkomaisella lisenssillä
pelaavilla pitää olla asianmukaiset vakuutukset. Lisenssien myöntämisessä ja siirroissa noudatetaan
kv. liiton sääntöjä.
Kotimaisissa arvokilpailuissa heittoaika on 45 sekuntia.
Ikärajat:
- Juniorit: Alle 18-v., eli pelaaja täyttää kuluvana vuonna korkeintaan 17
- Nuoremmat juniorit: Alle 15 v., eli pelaaja täyttää kuluvana vuonna korkeintaan 14
- Veteraanit: Vähintään 55 v., eli pelaaja täyttää kuluvana vuonna vähintään 55
- Vanhemmat veteraanit: Vähintään 65 v., eli pelaaja täyttää kuluvana vuonna vähintään 65

5.1 SM-kilpailut
Sarjat ja pelimuodot:
- Yleinen: singeli, duppeli, trippeli ja ammuntakilpailu
- Naiset: singeli, duppeli, trippeli ja ammuntakilpailu
- Juniorit: singeli, duppeli, trippeli ja ammuntakilpailu
- Nuoremmat juniorit: singeli, duppeli, trippeli ja ammuntakilpailu
- Veteraanit: singeli, duppeli, trippeli ja ammuntakilpailu
- Vanhemmat veteraanit: singeli
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- Sekajoukkueet (joukkueessa mies ja nainen): duppeli ja trippeli
Ilmoittautumisaika ja maksut: liiton määrittelemällä tavalla.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi pelaajat ja heidän edustamansa
seura.
Joukkueen nimi ei ole pakollinen.
SM-arvoa ei myönnetä, jos ilmoittautuneita joukkueita on alle 8. Naisten ja juniorien SMkilpailuissa
raja on alle neljä joukkuetta, nuorempien juniorien kilpailuissa kaksi joukkuetta.
Yleisen, naisten, veteraanien ja juniorisarjojen SM-kilpailut pelataan ns. SM-viikolla.
SM-sekaduppeli ja SM-sekatrippeli pelataan erillisenä viikonloppuna.
Alkupelit pelataan cirkle-poulelohkoilla tai swiss-systeemillä. Cupmuotoon siirryttäessä
joukkueet on sijoitettava siten, etteivät saman poulen joukkueet joudu 1. kierroksella
vastakkain.
- SM-kisojen aikapelit mikäli tarvitaan (alkupelit + cup puolivälierään asti)
- singeli minimi 45min + 2 snadia
- duppeli ja trippeli minimi 60min + 2 snadia
SM-kisoissa pelataan sijoitukset 1. – 8.
Rankkaus: Rankataan edellisen vuoden SM-kisojen 8 parasta sijoitusten perusteella., jos
joukkueen pelaavat samalla kokoonpanolla (duppelissa molemmat ja trippelissä 2/3).
Liittohallitus määrittelee SM-kilpailujen palkinnot ennen kilpailuja.
Todettiin, että seuroilta ei ole yhtään aloitetta esitetty.

5.1.1. Tämä kohta poistetaan koska sitä ei ole vuosiin noudatettu.

5.3 Miesten, naisten, junioreiden sekä U23-sarjan MM-, EM- ja PM-karsinnat
Kilpailuissa, joissa valitaan joukkue/joukkueita edustustehtäviin, alkupeleissä aikaraja on
(mikäli tarvitaan) minimi 60 min + 2 snadia. Cup-kierroksilla ei ole aikarajaa. Karsinnat
järjestetään keväällä hallipaikkakunnilla. Ilmoittautuminen suoritetaan liiton ohjeiden
mukaisesti.

5.4 Ns. Cirkelpoule
Poulen kolmannen kierroksen peliparit muodostetaan siten, että joukkue, jolla on voitto ja
tappio (+-), kohtaa järjestyksessä seuraavan poulen joukkueen, jolla on tappio ja voitto (-+)
jne. Viimeisen poulen (+-)-joukkue kohtaa ensimmäisen poulen (-+)-joukkueen. Tätä
poulemuotoa käytetään SM-kilpailuissa ja arvokilpailukarsinnoissa.

Todettiin, että seuroilta ei ollut yhtään aloitetta esitetty.

9 § Muut esille tulevat asiat

· Ehdotus: Vuonna 2019 Masters-kilpailut järjestetään alkuvuodesta (helmikuu) samana päivänä
mutta eri paikkakunnilla.
o Keskusteltiin ehdotuksesta mutta asia jätettiin pöydälle. Liittohallitus työstää asiaa.

· 5.–7.10.2018 järjestetään EC Singles (Miehet ja Naiset), Savigliano, Italia.
o Singelin edustus info tullaan laittamaan SM-kutsuun/Sporttisaitille
o Syysliittokokouksessa 27.11.2016 oli esille alla oleva aloite ja siihen päätös:

PSC Järvenpää ry: Karsinnat singeleiden ja sekapelien edustustehtäviin
Aloitteen sisältö: Tänä vuonna pelattiin ensimmäistä kertaa singeleiden karsinnat, joista
voittajien
tarkoituksena oli edustaa Suomea singeleiden EM-kilpailuissa. Karsinnat pelattiin vajaa pari
kuukautta sen jälkeen, kun oli ratkottu singeleidenkin suomenmestaruudet.

https://www.google.fr/maps/place/Via+del+Sole,+2,+12038+Savigliano+CN,+Italy/@44.6427058,7.6518128,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12cd51a766dc8da3:0x8adff9f9d225ab3f!8m2!3d44.6442325!4d7.6544038?dcr=0
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Esitämme, että erilliset karsinnat mahdollisiin singeleiden ja sekapelien EM- ja MM-kisoihin
jätettäisiin pois. Näin ollen Suomea edustamaan lähtisi pelaaja/joukkue, joka on hallitseva
suomenmestari kyseisessä lajissa. Mikäli kyseinen pelaaja/joukkue ei jostain syystä haluaisi
edustaa, siirtyisi se mahdollisuus 2.sijalle tulleelle jne.
Päätös: Aloite hyväksyttiin siten, että jatkossa SM-singelin voittaja lähtee edustamaan
Suomea EM-kisoihin. Mm. 13. - 16.4.2017 pelattavaan World Championship Singles,
Douples, Douples Mixed: Men & Woman, Ghentissä olevan kisan ilmoitettu pelitapa on
hyvin erikoinen, joten sen kisan suhteen käydään 21.1.2017 karsinta. Mikäli jatkossakin
MM-kisojen singeleiden ja sekapelien pelitavat ovat samantyyppiset kuin Ghentissä ilmoitetut,
niihin tulee olla SM-kisoista erillinen karsinta.

· Liiton päätuomarina toimii Jari Nieminen. Hän lupautui pitämään tuomarikokouksen lähiaikoina.
Kokouksessa käytäisiin mm. läpi kilpailusäännöt, jotta ne olisi selvät kaikille. Nieminen on
lupautunut huolehtia, että uudet kansainväliset kilpailusäännöt käännetään suomeksi ja niistä
tehdään tiivistelmä siitä mitä on muuttunut.

10 § Tiedoksi

· Kuvaamisen kilpailutapahtumissa: ilmoittautumisen yhteydessä on syytä kertoa, että mm. kilpailu
saatetaan julkaista netissä ja ilmoittautuessaan osallistuja suostuu myös tähän kuvaamiseen ja
sen mahdolliseen julkaisemiseen.

· Tulostettu lista lisensseistä seuratasoisesti. Koskee sarjatoimintaa + SM-kisoja.
· Osallistumismaksut tapahtumiin hoidettava seurojen kautta.
· Vuoden 2019 kilpailupaikkahaut 8.12.2018 mennessä.
· EU:n yleinen tietosuoja-asetus General Data Protection Regulation, GDBR on asetus, jota

sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa, myös
Suomessa. Asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkien henkilötietojen käsittelyyn.

o Mitä ko. asetus tuo tullessaan liiton toimintaan on vielä hiukan epäselvää. Hallitus
selvittänee.

· Kevätkokouksen jälkeen varmistui kahden auki olevan kilpailutapahtuman pitopaikat:
o 26.5. Sarjojen 1. kierros: Jäjestäjä Koski-Petankki ry, Valkeakoski
o 18.8. sarjojen 2. kierros: Järjestäjä Loimaan Petanque ry, Loimaa.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.15.

________________________ ____________________
Jari Eronen, puheenjohtaja Eva Fredriksson, sihteeri

________________________ ____________________
Harri Lehtinen, pöytäkirjantarkastaja Jarkko Pahkala, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Jäsenseurojen valtakirjat
Suomen Pètanque-Liitto SP-L ry:n toimintakertomus 2017
Suomen Pètanque-Liitto SP-L ry:n tasekirja 2017
Tilintarkastuskertomus 2017


