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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019

AIKA Sunnuntai 7.4.2019
PAIKKA Petanquehalli, Asemakuja 2, 14500 Iittala
PAIKALLA Hannu Aaltonen, Arto Brand, Eva Fredriksson, Harri Lehtinen, Mika Metsä-Eerola, Jari

Nieminen, Jarkko Pahkala

ESTE Jari Eronen

1§  Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Liiton varapuheenjohtaja Mika Metsä-Eerola klo. 11.10.

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

· 3.3.2019 hallituksen kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu. Ko. kokouspöytäkirja on
hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja löytyy SP-L:n Sporttisaitti-sivulta
http://splpetanque.sporttisaitti.com/

· Tilanne 25.3. on, että 44 seuraa on maksanut jäsenmaksunsa ja 385 määrä lisenssejä on
maksettu. Viime vuoden, samoihin aikoihin luvut olivat, että 43 seuraa oli maksanut
jäsenmaksunsa ja 364/373 määrä lisenssejä on lisenssiä tilattu/maksettu.

· Tilintarkastusajankohta oli 1.4.2019. Tilintarkastuskertomus saatu illalla 3.4.2019.

· Tavarahankintoja
o Työn alla/mietitään myöhemmin: defibrillaattori (sydäniskurilaite). SM-kisojen ajaksi

saamme Mielakan rinnekeskuksesta lainaksi ko. laitteen.

6§  Tiedotustoiminta

· Haluatko fiilistellä menneitä, niin toistaiseksi http://pet.pp.fi sivulta löytyy suunnaton määrä
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valokuvia vuosilta (1988-2013) ja videoita (2000-2008), kilpailukutsuja jne.

· Petanque-lehti julkaistaan kevätliittokokouksen jälkeen
o Lehti on nettiversiona 76-sivuinen. Paperiversio on 24-sivuinen. Nettiversio saadaan

Sporttisaitille viikolla 15.

7§  Kilpailutoiminta

· Antidoping ja alkoholisopimukset à Edustussopimus
o On sovittu, että järjestetään seuroille infoa antidopingista.

Joukkuejohtaja muistuttaa arvokisalähtijöitä, että huolehtivat siitä, että jos heillä on
lääkitys niin huolehtivat, että mukana on lääkärin tulostama potilasohje, jossa lueteltu
kaikki henkilön määrätyt lääkkeet.

Metsä-Eerola huolehtii, että edustussopimuksen allekirjoittaa arvokisoihin lähtevät
pelaajat ja valmentajat. Kerran allekirjoitettu sopimus pätee toistaiseksi.

· Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen) sekä seurauutisia
o 14.4.2019 Länsi-Suomella aluekokous.
o Kymi-Saima -alueen toiminta on pikku hiljaa saatu käytiin.
o Etelän alueen ja Hämeen alueen toiminta tällä hetkellä hiljaiseloa.

· Tuomaritoiminta
o Jari Nieminen toimii liiton päätuomarina.

HUOM! Liitto hoitaa ainoastaan joukkueen + coutch/head of the delagation. Liitto ei toimi
matkatoimistona.

Vuosi 2019

Muistutuksena, että osallistumismaksut seuran kautta.

Maaliskuu:
o la 16.(-su 17.)3. Miesten EM-karsinta ja naisten MM-karsinta (1/2)
o Järjestäjä: Helsinki Petanque ry.
o Paikka: Helsinki Petanque-halli, Veturitallinkatu 34, Pasila.
o Kilpailun veti ja tuomaroi Jari Nieminen.

Tulokset:
Naiset (mukana 3 joukkuetta)
Osakilpailun voitti: Mirva Näsilä, Helena Kuivasniemi-Lehti, Päivi Lehtonen-Palmqvist,
Ninna Hätönen
Miehet (mukana 10 joukkuetta)
Osakilpailun voitti: Seppo Lindman, Jyrki Salo, Arto Stenberg, Antti Pasanen)

· la 30.(su 31.)3. +55 EM-karsinta (2/2)
o Järjestäjä: Turun Petangue-Seura ry.
o Paikkana Turun petanquehalli, Leaf Center, Kärsämäentie 35.

Tulokset:
Välierät

http://www.petanque.fi/forum/?view.php?title=Alueet/Etel%C3%A4
http://www.petanque.fi/forum/?view.php?title=Alueet/L%C3%A4nsi
http://www.petanque.fi/forum/?view.php?title=Alueet/H%C3%A4me
http://www.petanque.fi/forum/?view.php?title=Alueet/Kymi-Saimaa
http://www.petanque.fi/forum/?view.php?title=Alueet/Pohjoinen
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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Antero Lehti, Helena Kuivasniemi-Lehti, Seppo Lindman, Seija Uusitalo 13
Kari Korkeamäki, Markku Hurri, Sirpa Korkeamäki, Heikki Pirtinaho 7

Mirva Näsilä, Harri Näsilä, Mikko Lehto, Henri Palmqvist 13
Juhani Hirvonen, Jukka Hatanpää, Lauri Kolehmainen 9

Finaali
Antero Lehti, Helena Kuivasniemi-Lehti, Seppo Lindman, Seija Uusitalo 13
Mirva Näsilä, Harri Näsilä, Mikko Lehto, Henri Palmqvist 5

o Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Antero Lehti, Helena Kuivasniemi-
Lehti, Seppo Lindman ja Seija Uusitalo EM-kisoihin 16.-18.9.2019 Albenaan,
Bulgariaan.

o Kilpailun veti Arto Brand. Tuomarina Mika Metsä-Eerola.

Huhtikuu:
· la 27.(–su 28.)4. Miesten EM-karsinta ja naisten MM-karsinta (2/2)

o Järjestäjä: Kouvolan Urheilupetanque ry.
o Paikka: Kouvolan Petanque-halli, Somerotie 3.

Toukokuu:
· to - su 2.-5.5. Järjestyksessä toiset MM-kisat, singeli, duppeli, sekaduppeli, El Ejido, Almería,

Espanja
o Omavastuu 300 euroa/pelaaja.
o Pelaajat: Anu Uusio, Outi Raitasuo, Arttu Poikolainen, Marko Jakonen
o Mukaan lähetetään 2 couchia: Kati Nieminen ja Tuukka Ylönen.

· la 11.5. Mahdollinen ylimääräinen karsinta: miesten EM-karsinta ja naisten MM-karsinta

· la 18.5. Seura-SM
o Osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä

osallistumismaksua, jos joukkueesta vähintään 2/3 on samoja pelaajia.
o Kisajärjestäjä: Koski-Petankki ry Valkeakoski.
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 25.5. Sarjojen 1. kierros
o Kesäkuu: Järjestämiskorvaus on 500 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä), eli 500

euroa seuralle joka järjestää 25.5. YNVT, 500 euroa seuralle joka järjestää 3.8. YNVT
ja 350 euroa seuralle joka järjestää 17.8. YNVT. Yhtenä vaatimuksena on vähintään
keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä.

o Kisajärjestäjä: Loimaan Petanque ry.

· la 15.6. SM-sekaduppeli
· su 16.6. SM-sekatrippeli

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

o Kisahakija vielä auki.

https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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Heinäkuu:
su - la 30.6. - 6.7. SM-kisaviikko, Mielakan rinnekeskus, Kouvola.
SM-kisajärjestäjä: Kouvolan Urheilupetanque Ry. Kilpailuvetovastuun hoitaa Arto Rantakaulio.
2019 SM-kilpailujen kisasivut on avattu https://smpetanque2019kouvola.sporttisaitti.com/
Alustava aikataulu:

- su 30.6.: VS, ES
- ma 1.7.: VD
- ti 2.7.: VT
- ke 3.7.: VSD (+55 -sekaduppeli)
- to 4.7.: YS, NT
- pe 5.7.: YD, ND
- la 6.7.: YT, NS

· pe - su 25. - 28.7. EuroCup karsinnat
o  Rekisteröinti OK. Osallistujien tiedot 30.4.2019 mennessä
o Osallistumismaksu sisältyy yhteiseen CEP ja FIPJP jäsenmaksuun, joka maksettu

huhtikuussa.
o  Suomen Cupin voittajalla Petanque Sport Club Järvenpää (PSC) on ensisijainen oikeus

edustaa Suomea. PSC:n joukkueessa: Ninna Hätönen, Mikko Kamppuri, Samuli
Kankkunen, Marko Jakonen, Veiko Proos, Juha-Pekka Siro. Joukkue huolehtii, että
järjestäjälle tulee lähetettyä kaikki vaadittavat dokumentit.

Elokuu:
· la 3.8. Sarjojen 2. kierros

o Järjestämiskorvaus max 500 euroa.
o Kisajärjestäjä: Koski-Petankki ry Valkeakoski.

· la 17.8. Sarjojen finaalit ja karsinnat
o Järjestämiskorvaus max 500 euroa.
o Kisajärjestäjä: Koovee ry:n Petanquejaosto Tampere.

Syyskuu:
Ehdotus Viro - Suomi -maaottelusta 7.9.

· ma - ke 16. -18.9. Veteraanien EM-kisat, Albena, Bulgaria
o Omavastuu 300 euroa/pelaaja.
o Liitto maksaa:

- pelaajien lennot: kuitenkin siten, että koko joukkue+delegaatio lentää samaan aikaan
- majoitus kahden hengen huoneissa, kisapäivien ruokailut ja mahdolliset kuljetukset.
- kisavaatetus: pikee/pelipäivä, collari/fleece tai takki + yhdet pelihousut/pelaaja/vuosi.

o Suomen joukkuetta edustaa: Antero Lehti, Helena Kuivasniemi-Lehti, Seppo Lindman ja
Seija Uusitalo.

· to - su 19. - 22.9. Yleinen, EM-kisat, Albena, Bulgaria
o Omavastuu 300 euroa/pelaaja.
o Liitto maksaa:

- pelaajien lennot: kuitenkin siten, että koko joukkue+delegaatio lentää samaan aikaan
- majoitus kahden hengen huoneissa, kisapäivien ruokailut ja mahdolliset kuljetukset.
- kisavaatetus: pikee/pelipäivä, collari/fleece tai takki + yhdet pelihousut/pelaaja/vuosi.

https://smpetanque2019kouvola.sporttisaitti.com/
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o Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa.

Lokakuu:
· to - su 3.–6.10. U23:n EM-kisa, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Ranska

· la 12.10. Finnish Ladies
o Järjestämiskorvaus on 300 € (sisältäen hallimaksun + ruokailun).
o Kisajärjestäjä: Loimaa Petanque ry.

· la 26.10. SM-ammunnat (miehet/naiset/juniorit/+55)
o Järjestämiskorvaus 200 €.
o Kisajärjestäjä: Helsinki Petanque ry. Kisan ainoana hakijana oli Helsinki Petanque ry.

Marraskuu:
· la 23.11. Finnish Veterans

o Järjestämiskorvaus on 400 € (sisältäen hallimaksun + ruokailun).
o Kisajärjestäjä: Turun Petanque-Seura ry
o Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.

· 18.-23.11. Naisten MM-kisa, Phnom-Penh Olympic Stadium, Kambodža
o Most foreign nationals must have a passport with at least 6 months validity after the

date of the return flight and a Cambodian visa
o Omavastuu 450 euroa/pelaaja.
o Liitto maksaa:

- pelaajien lennot: kuitenkin siten, että koko joukkue+delegaatio lentää samaan aikaan
- majoitus kahden hengen huoneissa, kisapäivien ruokailut ja mahdolliset kuljetukset.
- kisavaatetus: pikee/pelipäivä, collari/fleece tai takki + yhdet pelihousut/pelaaja/vuosi.

o Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa.

· pe - su 28.11. - 1.12. EuroCup finaali, Saint-Yrieix-sur-Charente, Ranska.

Vuosi 2020

Vuoden 2020 SM-kisahaku asetetaan haettavaksi. Kilpailuajankohta 28.6. – 4.7.2020 tai
5. – 11.7.2020. Hakemukset tulee toimittaa 31.5.2019 mennessä sähköpostilla Suomen Pétanque-
Liittoon osoitteeseen: kilpailut ät petanque piste fi. SM-kisaviikon 2020 järjestämisoikeuksien
hakeminen, lisäinfoa: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailujen-
hakeminen/2020/sm-kisaviikko-2020/

4.-7.6.       EM-kisat, Naiset, Almerimar, Espanja
16.-19.7.   MM-kisat, Yleinen, Lausanne, Sveitsi
23.-26.7.   EuroCup karsinnat
18.-20.9.   Riga, Latvia. Miesten ja naisten singeli
26.-29.11. EuroCup finaali, Saint-Yrieix-sur-Charente, Ranska

Vuosi 2021

29.7.-1.8. EuroCup karsinnat
30.11.-3.12. EuroCup finaali, Bans, Ranska
EM-kisat, Veteraanit

https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailujen-hakeminen/2020/sm-kisaviikko-2020/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailujen-hakeminen/2020/sm-kisaviikko-2020/
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MM-kisat, Naiset, Uusi-Kaledonia
EM-kisat, Yleinen, Albertville, Ranska.

Vuosi 2022

23..-26.7. EuroCup karsinnat
3.-5.12. EuroCup finaali
EM-kisat, Naiset
MM-kisat, Yleinen

8§  Valmennustoiminta

· Valmennus 2019
o Käydään kevään aikana paremmin läpi.

9§  Muut esille tulevat asiat.

· Loimaalla järjestetään huhtikuussa perinteinen junnutapahtuma.
o ”Vastalahjana” Loimaa ilmoittaa liitolle seuran yhteyshenkilön ja hiukan seuraa olisiko

tapahtuman osallistujista junnuja joille jatkopolkua tulee miettiä petanquen osalta.

10§ Tiedoksi

Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan

Sports Event Finland järjestää Lasten ja Nuorten Olympialaiset 10-11.5.2019 yhdessä Olympiakomitean,
Paralympian ja Vantaan kaupungin kanssa osana kansallista Unelmien Liikuntapäivää, paikka Myyrmäki
halli - 7000m2 ja lähiulkoalueet.

- Eronen lupautui 10.2. kokouksessa, että on yhteydessä Sports Event Finlandiin.à tämä
tapahtuma jää pois, koska ko. tapahtuma osuu samaan aikaan kun Opiskelijoiden Liikuntaliiton
järjestämä tapahtuma.

Tulevat toiminnanjohtajien infot ja muuta ajankohtaista:
o Info ti 7.5. klo 8-14 Olympiakomitean toiminnan 2020 suunnittelu
o Kevätkokous ja keskustelutilaisuus Olympiakomitean strategian päivittämisestä ja huippu-urheilun

menestystavoitteista ke 22.5 klo 16 alkaen Helsinki
o Info ke 5.6. klo 8.30-10.30
o Info ke 21.8. klo 8.30-10.30
o Info ke 18.9 klo 8-14 Olympiakomitean toiminnan 2020 suunnittelu
o Info ke 20.11. klo 8.30-10.30
o Info ke 11.12. klo 8.30-10.30

Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 12.3.2019 urheiluakatemioiden ja
valmennuskeskusten roolituksen etenemistä, Olympiarahaston valmistelun tilannetta sekä seuratoiminnan
kehittämissuuntia. Muita aiheita olivat Olympiakomitean taloustilanne sekä Olympiakomitean vuoden 2018
tilinpäätöksen hyväksyminen esitettäväksi tilintarkastajille ja edelleen kevätkokoukselle 22.5.2019.

Liikunnan ja urheilun suurtapahtumastrategia valmistui  — Suomi haluaa olla tunnustettu kansainvälisten
suurtapahtumien järjestäjä  - Suomen Olympiakomitea. Liikunnan ja urheilun kansainvälisillä suurtapah-
tumilla on merkittäviä vaikutuksia Suomen maakuvaan, elinkeinopolitiikkaan sekä liikunta- ja urheilu-
kulttuuriin. Tapahtumien laaja-alaisia ja myönteisiä vaikutuksia tulee jatkossa hyödyntää tavoitteellisesti ja
suunnitelmallisesti. Valmistunut suurtapahtumastrategia esittää kansallista osaamis- ja palvelumallia
liikunnan ja urheilun suurtapahtumien tavoitteelliseksi hyödyntämiseksi. Osaamis- ja palvelu -mallin 
tavoitteena on vahvistaa Suomen edellytyksiä hakea ja järjestää liikunnan ja urheilun suurtapahtumia sekä

https://www.olympiakomitea.fi/2019/02/27/liikunnan-ja-urheilun-suurtapahtumastrategia-valmistui-suomi-haluaa-olla-tunnustettu-kansainvalisten-suurtapahtumien-jarjestaja%E2%80%AF/
https://www.olympiakomitea.fi/2019/02/27/liikunnan-ja-urheilun-suurtapahtumastrategia-valmistui-suomi-haluaa-olla-tunnustettu-kansainvalisten-suurtapahtumien-jarjestaja%E2%80%AF/
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https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto


7 (7)

Suomen Pètanque-Liitto SP-L ry, Hallituksen kokous 3/2019, 7.4.2019
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto

http://splpetanque.sporttisaitti.com/

nykyistä paremmin auttaa lajiliittoja ja kaupunkeja tapahtumien koko elinkaaren ajan. Merkittävien
suurtapahtumien tunnistamiseksi esitetään erityistä portfoliomallia, jossa suurtapahtumien merkitystä ja
vaikuttavuutta tarkastellaan kolmella eri osa-alueella, jotka ovat maakuva, elinkeinopolitiikka sekä liikunta-
ja urheilukulttuuri.
Ohessa linkki uutiseen jossa kerrotaan pääkohdat suurtapahtumastrategian valmistumisesta, uutisen
sisältä löytyy myös linkki varsinaiseen strategiamateriaaliin. Yhtenä pääasiana esityksessä olisi luoda
kansallinen palvelumalli joka innostaisi ja auttaisi liittoja ja kaupunkeja tulevissa haku- ja
järjestelyponnisteluissa.
https://www.olympiakomitea.fi/2019/02/27/liikunnan-ja-urheilun-suurtapahtumastrategia-valmistui-suomi-
haluaa-olla-tunnustettu-kansainvalisten-suurtapahtumien-jarjestaja%E2%80%AF/

JAKOON lajiliittojen ja muiden järjestöjen seuratoiminnasta ja koulutuksesta vastaaville:
Aluejohtoryhmän puheenjohtaja Aino-Maija Sirénin toiveesta laitan linkin ”Liikunnan aluejärjestöjen
yhteisen koulutus- ja tapahtumakalenteriin”. Noille sivuille päivittyy RSS-syötteen avulla Liikunnan
aluejärjestöjen avoimet koulutukset, lisäksi alueet järjestävät paljon tilauskoulutuksia.

Liikkumattomuus on miljardiluokan menetys yhteiskunnalle. Valtioneuvoston tilaaman selvityksen
(2018) mukaan vähäisen liikunnan kustannukset yhteiskunnalle ovat 3-7,5 miljardia euroa vuosittain, ja ne
ovat kasvussa. Fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä on
valtioneuvoston liikuntapoliittisen selonteon (2018) tärkein tavoite ensi vuosikymmenellä. Myös
liikuntayhteisön tavoitteissa tulevalle vaalikaudelle korostuu liikunnallisen elämäntavan edistäminen.
Seuratoiminta on iso mahdollisuus liikkeen lisäämiseksi. Se on Suomen suurin kansanliike. Mukana
on 1,2 miljoona ihmistä 10 000 seurassa. Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminta toimii organisoidusti,
kansalaislähtöisesti ja yhteisöllisesti. Seuroissa tehtävän vapaaehtoistyön arvo on laskennallisesti yli 1,5
miljardia euroa. Helsingin yliopiston tutkimuksen (2011) mukaan vapaaehtoistyön arvo nousee
kuusinkertaiseksi siihen sijoitettuun summaan verrattuna.

11§  Seuraava/seuraavat kokoukset

su 26.5.2019 klo 12.00 hallituksen kokous Helsingissä

12§  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.15.

Mika Metsä-Eerola Eva Fredriksson
puheenjohtaja sihteeri

https://www.olympiakomitea.fi/2019/02/27/liikunnan-ja-urheilun-suurtapahtumastrategia-valmistui-suomi-haluaa-olla-tunnustettu-kansainvalisten-suurtapahtumien-jarjestaja%E2%80%AF/
https://www.olympiakomitea.fi/2019/02/27/liikunnan-ja-urheilun-suurtapahtumastrategia-valmistui-suomi-haluaa-olla-tunnustettu-kansainvalisten-suurtapahtumien-jarjestaja%E2%80%AF/
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/alueiden-koulutus-ja-tapahtumaka/
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/alueiden-koulutus-ja-tapahtumaka/
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