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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N SYYSLIITTOKOKOUS

AIKA Sunnuntaina 25. marraskuuta 2018 klo 12.00. Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 11.45
PAIKKA Petanquehalli, Asemakuja 2, 14500 Iittala

1 § Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Jari Eronen toivotti kokousväen tervetulleeksi kokoukseen sekä avasi
kokouksen klo. 12.05.

”Vuoden 2018 Petanqueteko” kunniakirja
liitteineen ojennettiin Antti Pasaselle. Antti
Pasanen voitti alle 23-vuotiaiden Euroopan
mestaruuskilpailujen ammunnan pronssimitalin.

Pitkäaikaisesta työstä suomalaisen
petanquen hyväksi jaettiin liiton
ansiomerkki espoolaisille Kati Niemiselle
ja Eva Fredrikssonille.

Kuvat Arto Brand
2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Eronen ja sihteeriksi Eva Fredriksson.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juhani Hirvonen ja Harri Lehtinen.

3 § Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen

Todettiin paikalla olleen yhteensä 22 seuraa, joilla on yhteensä 59 ääntä.
· SUS Laura Korhonen 2 ääntä
· KAR Martti Kouhia 3 ääntä
· HBY Mika Metsä-Eerola 3 ääntä
· KAL Heikki Arhippainen 3 ääntä
· MAP Kimmo Tuovinen ja Petri Tolonen 3 ääntä
· LIN Jarno Lahti 3 ääntä
· KOT Maire Sinkkonen 2 ääntä
· LOI Minna Jokinen 3 ääntä
· PCP Eva Fredriksson 3 ääntä
· EPA Jari Nieminen 2 ääntä
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· KVP Arto Brand 3 ääntä
· TUR Timo Puska 3 ääntä
· UTU Arja Hakala 2 ääntä
· 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
· PKK Antti Pasanen 2 ääntä
· ERP Kalevi Tuominiemi 3 ääntä
· KUP Jarkko Pahkala 3 ääntä
· HPQ Kati Nieminen 2 ääntä
Lisäksi paikalla oli, ilman äänioikeutta Harri Lehtinen, Teuvo Pajuoja ja Eero Ravantti.

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. Asialista
liitteineen on lähetetty seuroille 7.11.2018.

5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ennalta laadittuun esityslistaan (liite 1) tehtiin pieni korjaus 9 §, jossa vuosiluku tulee olla
2019, jonka jälkeen asialista 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:

MAP Räime ry:
Aloite 1: Suomessa otetaan käyttöön, 1.1.2017 voimaan tulleet, pétanque-urheilun
viralliset säännöt.
Aloite 2: Suomen Pétanque-Liitto ry suomennuttaa mainitut säännöt.
Päätös: Aloite vedettiin kokouksessa pois koska 21.11. hallituksen kokouksessa oli sovittu,
että petanque-urheilun säännöt ja lisäksi aikapelien sääntöjen käännöstyöt tilataan.

Riemukaari ry:
Aloite 1: Puheenjohtajan valinta: Puheenjohtaja valitaan tällä hetkellä syysliittokokouk-
sen toimesta siten, että kokouksessa ehdotetaan puheenjohtajaa, joka suostuessaan
asettuu ehdokkaaksi. Mikäli ehdokkaita on useampia, järjestetään äänestys. Nykyisellä
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käytännöllä seurat eivät voi omissa kokouksissaan päättää ketä äänestävät puheen-
johtajaksi, vaan seuran edustaja joutuu tekemään päätöksen paikan päällä.
Ehdotamme, että jatkossa halukkuus puheenjohtajaksi tulee ilmoittaa syyskuun loppuun
mennessä hallitukselle, joka julkaisee ehdokkaat lokakuun alussa. Näin seurat voivat
omissa kokouksissaan valmistautua ja päättää ketä äänestää liittokokouksessa. Mikäli
hakijoita on vain yksi, ei äänestystä jatkossakaan tarvita.
Tämä mahdollistaisi myös sen, että ehdokkaat voisivat kertoa itsestään ja mahdollisista
tavoitteistaan julkisesti ja saada sitä kautta seuroja taaksensa.
Päätös: Aloite hyväksyttiin.

Liittohallituksen aloitteet:

Aloite 1: Kilpailusäännöt: 5.2 SM-sarjat
Joukkueen vähimmäispelaajamäärän korottaminen kolmeen
Muutos kohtaan:
Luovutukset: Mahdollisten luovutusten sattuessa kyseisen joukkueen kaikki siihen asti
pelatut ottelut mitätöidään ja joukkue suljetaan sarjasta. Joukkueen katsotaan olevan
paikalla kun 2 pelaajaa on paikalla.

Muutetaan: Joukkueen katsotaan olevan paikalla kun 3 pelaajaa on paikalla.

Perustelu: Joukkue ei ole kilpailukykyinen 2 pelaajalla (yhteensä 4 kuulaa) täydellä
joukkueella (3 pelaajaa, 6 kuulaa) pelaavaa joukkuetta vastaan. Näin suuri tasoituksen
antaminen vääristää sarjatilannetta, koska vajaalla pelanneen joukkueen tappio on
enemmän kuin todennäköinen.
Päätös: Aloite hyväksyttiin.

Aloite 2: Kilpailusäännöt: 5.2 SM-sarjat
Yleinen 2. divisioona avoimeksi valtakunnalliseksi sarjaksi
Muutos kohtaan:
2. divisioona: trippeli, rajoittamaton joukkuemäärä, pelataan alueellisena voimassa olevan
aluejaon mukaisesti.

Muutetaan: Yleinen 2. divisioona pelataan avoimena valtakunnallisena sarjana. Samana
ajankohtana ja paikkakunnalla kuin SM-sarjat ja muutkin divisioonat. Tarkemmin pelitapa
päätetään kun tiedetään osallistuvien joukkueiden määrä.

Perustelu: Tähän asti alueilta on pyydetty karsintaan haluavien joukkueiden määrät
etukäteen (15.5.) mennessä. Osa vastauksista on viipynyt, eikä ne ole kaikilla alueilla
pitäneet paikkansa todellisiin määriin nähden. Tämä on aiheuttanut vääristyneen tilanteen
eri alueiden karsintaan osallistuvien joukkueiden määrissä.

Muuttamalla sarja valtakunnalliseksi saamme selville jo keväällä, mitkä seurajoukkueet
haluavat nousta sarjatasoa ylemmäksi.

Alueilla on jatkossakin mahdollista toteuttaa alueellista sarjatoimintaa, vaikkei enää 2.
divisioonan muodossa.
Päätös: Aloite hyväksyttiin.
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Aloite 3: Kilpailusäännöt: 5.1 SM-kilpailut
Junioreiden ja nuorempien junioreiden SM-arvorajan poistaminen
Muutos kohtaan:
SM-arvoa ei myönnetä, jos ilmoittautuneita joukkueita on alle 8. Naisten ja juniorien SM-
kilpailuissa raja on alle neljä joukkuetta, nuorempien juniorien kilpailuissa kaksi joukkuetta.
Yleisen, naisten, veteraanien ja juniorisarjojen SM-kilpailut pelataan ns. SM-viikolla.

Muutetaan: SM-arvoa ei myönnetä, jos ilmoittautuneita joukkueita on alle 8. Naisten SM-
kilpailuissa raja on alle neljä joukkuetta. Junioreissa ja nuoremmissa junioreissa ei ole SM-
arvorajaa. Yleisen, naisten, veteraanien ja juniorisarjojen SM-kilpailut pelataan ns. SM-
viikolla.

Perustelu: Junioreiden määrä on tällä hetkellä todella pieni.
Päätös: Aloite hyväksyttiin.

Aloite 4: Ehdokkaat liittohallituksen jäseniksi
Liittohallituksen jäseneksi haluavat voivat ilmoittaa liittohallitukselle halukkuutensa
ehdokkaaksi seuraavaan liittohallitukseen syyskuun loppuun mennessä. Liittohallitus
julkaisee ehdokkaat lokakuun alussa. Ilmoitukset eivät ole sitovia, ja ehdokkaita voidaan
nimetä vielä syysliittokokouksessakin.

Hallitusvalinnat tehdään marraskuussa pidettävässä syysliittokokouksessa.

Perustelu: Seurat voivat pohjustaa asiaa, ja ohjeistaa syysliittokokousedustajaansa.
Päätös: Aloite hyväksyttiin.

9 § Päätetään vuoden 2019 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2019 toiminta-
suunnitelma 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
28.2.2019 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.

Vuoden 2019 lisenssimaksut aikuisilta 35 € / pelaaja ja junioreilta 5 € / pelaaja (vuonna
2001 tai myöhemmin syntyneet).

Käytiin, etukäteen seuroille lähetetty toimintasuunnitelma vuodelle 2019 läpi. Eteenkin
vuoden 2019 SM-kisaohjelmasta käytiin vilkas keskustelu. Toimintasuunnitelmaan tehtiin
yksi tarkennus sivulla 5: Otsikko 2-divisioona muutetaan Valtakunnallinen 2-divisioona.
Tämän jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
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Käytiin, etukäteen seuroille lähetetty vuoden 2019 budjetti läpi. Budjetti hyväksyttiin
ennalta laaditussa muodossa.

10§ Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi (2019 ja 2020).

Liittohallituksen puheenjohtajaksi nousi kaksi ehdokasta: Jari Eronen ja Jari Nieminen.
Tiukassa äänestyksessä saatiin sekä ensimmäisellä että toisella äänestyskierroksella
molemmille ehdokkaille sama ääniluku, eli 28 ääntä/ehdotus. Molemmilla kerroilla oli
kolme tyhjää ääntä. Tämän jälkeen vaalin tasatulos ratkaistiin arvalla, jossa puheen-
johtajaksi nousi Jari Eronen. Puheenjohtajan toimikausi on 2-vuotinen, eli vuosina 2019 ja
2020. Eronen on toiminut puheenjohtaja vuosina 2015 ja 2016 sekä 2017 ja 2018.

11§ Valitaan liittohallituksen 6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä

Valittiin liittohallituksen jäsenet (6 varsinaista, joista 3 erovuorossa) sekä kaksi
varajäsentä.

Liittohallitukseen valittiin yksimielisesti vuodeksi 2019 ja 2020:
- Eva Fredriksson
- Harri Lehtinen
- Marko Taipalvesi

Liittohallituksen varajäseniksi 2019 nousi kolme ehdokasta. Käytiin äänestys, jossa
äänimäärät olivat seuraavat:

- Jari Nieminen 51 ääntä
- Hannu Aaltonen 36 ääntä
- Tuukka Ylönen 21 ääntä.
Jari Nieminen ja Hannu Aaltonen valittiin varajäseneksi vuodelle 2019.

Vanhasta liittohallituksesta jatkavat vuonna 2019:
- Arto Brand
- Mika Metsä-Eerola
- Jarkko Pahkala.

12§ Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastaja vuodelle 2019

Valittiin tilintarkastajaksi Anne Terho tarkastamaan liiton vuoden 2019 tilejä ja hallintoa.
Varatilintarkastajiksi saadaan henkilö Terhon toimistolta.

13§ Muut esille tulevat asiat

· Huomioikaa, että seurojen tulee kirjallisesti anoa liitolta järjestämänsä kilpailun
merkitsemistä kilpailukalenteriin. Kilpailut 1.1.-30.4.2019 tulee anoa 8.12.2018
mennessä. 1.5.-31.12.2019 kilpailut anotaan 31.3.2019 mennessä.

· Kaikkiin tapahtumiin maksut tulee suorittaa seuran kautta.
· Järjestäytymiskorvauksista seurojen tulee lähettää liitolle lasku.
· Seuroille maksettavat stipendit maksut taloudenhoitaja (Taipalvesi) hoitaa. Stipendeistä

ei tarvitse tehdä laskua.
· Tuomaritapaamisia toivotaan.
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14 § Tiedoksi

Tiedoksi asioita ei ollut.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo. 14.15.

_________________________ ____________________
Jari Eronen, puheenjohtaja Eva Fredriksson, sihteeri

_________________________ ____________________
Juhani Hirvonen, pöytäkirjantarkastaja Harri Lehtinen, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Asialista ja toimintasuunnitelma sekä budjetti.


