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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019

AIKA Sunnuntai 27.10.2019
PAIKKA Ravintola Casa Mare, kabinetti, Lauttasaari, Helsinki
PAIKALLA Hannu Aaltonen, Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Harri Lehtinen, Mika Metsä-

Eerola, Jari Nieminen,

ESTE Jarkko Pahkala, Seija Tikka

1§  Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Liiton puheenjohtaja Jari Eronen klo. 12.06. Liiton historiaan voitiin lokakuun
alussa kirjata tähän mennessä kaikkien aikojen suurin kansainvälinen menestys, kun Suomen
U23-joukkue (Teo Ekström, Niklas Palmqvist, Antti Pasanen ja Elmo Yli-Vainio) voittivat U23:n
EM-kisat Ranskassa. Runsaasta tulosten lähettämisestä eri medioihin näkyvyyttä saatiin
kuitenkin aika vähän. Teksti-TV:n sivuilla näkyi tulos, samoin Olympiakomitean sivulla. Liiton
omilla kanavilla tulokset näkyivät ja lajissa mukana olevat osaamme upeata suoritusta arvostaa.
Kilpailupaikalla saatujen onnittelujen lisäksi saatiin Italialta onnittelumaili ja saksalainen seura
ylisti Suomen joukkuetta.

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

· 25.8.2019 hallituksen kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu. Ko. kokouspöytäkirja on
hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja löytyy SP-L:n Sporttisaitti-sivulta
http://splpetanque.sporttisaitti.com/

· Dokumentti, joka kertoo tilanteen 30.9.2019 verrattavissa vuoden 2019 budjettiin ja myös
viime vuoteen

o Dokumentti käytiin kokouksessa läpi.

· Tilanne 20.10. on, että 47 seuraa on maksanut jäsenmaksunsa ja 529 määrä aikuislisenssejä
+ 24 junnulisenssiä on maksettu. Viime vuonna tähän aikaan oli 46 seuraa maksanut
jäsenmaksunsa ja 488 määrä lisenssejä maksettu.
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· Hallituksen esitykset vietäväksi sääntömääräiselle syyskokoukselle
o talousarvio
o toimintasuunnitelma
o jäsenmaksun suuruus
o lisenssimaksu

- Käytiin toimintasuunnitelma ja budjetti läpi ja sovittiin vietäväksi syysliittokokoukselle.
Ehdotuksiin tehtiin tarvittavia muutoksia.

o Syysliittokokous pidetään Iittalan hallilla su 1.12. klo 14.00 alkaen.

· OKM avustushakemus on avattu. Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön
kirjaamossa viimeistään 9.12.2019 klo 16.15.

· Pidetään asialistalla/Säännöllisin välein tulee tarkistaa ovatko visiossa mainituissa asioissa
onnistuttu/edetty ja jos ei niin mitä pitää tehdä.

Alustava visio, jossa alla lueteltuna tärkeysjärjestyksessä mihin Liitto panostaa yhdessä
seurojen kanssa

1) Pelaavat juniorit mukaan toimintaan
Todettiin, että lisenssejä on tällä hetkellä n. 20:lla juniorilla. Tämä on hyvä kasvusuunta.

2)  Veteraanit
3) Mahdollisen arvokisan (EM/MM) pitäminen Suomessa. Lähinnä kysymykseen tulisi

juniorit, naiset.
4) Liitto ohjeistaisi/suosittelisi, että tarjolla olisi, jossain päin Suomea joka viikonloppu

(lauantai) yleinen kisa.

6§  Tiedotustoiminta

· Elisa Oyj lopetti (5.9.2019) Saunalahti Iso G -verkkolevypalvelun tämän kuun alussa. Siksi
Suomen Petanque-Liiton vanha tiedostopalvelin http://pet.pp.fi/ ei toimi enää. Lähes kaikki
tiedostot on siirretty tähän palvelimeen, esimerkiksi hakemistoihin Kuvat, Videot,
Kilpailukutsut ja Media (lehtileikkeitä ym.). Uudelleenlinkityksissä saattaa olla vielä virheitä,
niistä saa ilmoitella. - Jukka JP Pöyry

7§  Kilpailutoiminta

· Antidoping ja alkoholisopimukset  / Edustussopimus

o Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry järjestää lajiliittojen johdolle tilaisuuden
epäasiallisesta käyttäytymisestä urheilussa ja sen torjunnasta tiistaina 12.11. klo 12:30-16:00
(Auditorio Fakta, Taitotalo). Tilaisuuden tarkoituksena on saada tietoa ja kuulla kokemuksia
epäasiallisista käyttäytymistä koskevista tapauksista sekä niiden selvittämisestä ja tutkimisesta.
Paikalla on liittojen edustajia kertomassa kokemuksistaan. Tilaisuudessa keskustellaan eri
tahojen vastuista ja tehtävistä sekä pohditaan yhdessä parhaita mahdollisia keinoja
epäasiallisen käyttäytymisen estämiseen.

o SUEKin järjestämä 5.9.2019 Tampereella tilaisuus lajiliittojen johtajille, aiheena näkökulmia
urheilun eettisten asioiden tilanteesta.
- Jari Eronen osallistui.

o Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2020: Maailman antidopingtoimisto WADA on
julkistanut vuoden 2020 kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon. Luettelossa
määritetään, mitkä aineet ja menetelmät ovat kiellettyjä kilpailujen aikana ja kilpailujen

http://pet.pp.fi/
http://petanque.fi/kuvat/
http://petanque.fi/videot/
http://petanque.fi/kilpailukutsut/
http://petanque.fi/media/
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ulkopuolella sekä tietyissä urheilulajeissa kielletyt aineet. Vuoden 2020 aineiden ja menetelmien
luettelon muutokset ovat vähäisiä. Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2020 -luettelo
julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sähköisessä muodossa SUEKin internetsivuilla
vuoden alussa.
- Asian suhteen nousu kokouksessa esille kysymys, että miten liitto toimii jos kärähtää. Monelle
voi olla yllätys, että rasvat, lääkkeet ym. voivat sisältää ainesosia, jotka ovat kiellettyjä. Tärkeitä
on, että kilpailijalla on ainakin mukana resepti niistä lääkkeistä joita käyttää.

o SUEK järjestää kouluttajakoulutuksen lajiliitoille: Osalla lajiliitoista on jo oma
antidopingkouluttaja. Mikäli teidän liitollanne ei omaa kouluttajaa vielä ole, niin nyt on hyvä hetki
kouluttaa oma puhtaan urheilun osaaja. SUEK järjestää lajiliittojen kouluttajakoulutuksen
keskiviikkona 18.9.2019 klo 13-16 Sporttitalolla osoitteessa Valimotie 10. Ilmoittautumiset 4.9.
mennessä.
- Todettiin, että on tärkeätä osallistua tilaisuuksiin.

o Liitto antidopingohjelma - mitä tälle asialle kuuluu?
- Metsä-Eerola katsoo uudestaan liiton antidopingohjelman läpi ja tuo seuraaviin
kokouksiin ehdotuksen muutoksista.

· Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen) sekä seurauutisia
o Aluetoiminnasta keskusteltiin mm. budjettiesitystä läpikäydessä. Tällä hetkellä

ainoastaan lännessä toimii aktiivinen aluetoiminta. Kymi-Saimaa alue on myös ottaneet
ensiaskeleet aktivoitumisen suhteen.

· Vaatetus
o Joka kerta ei saa uutta vaatepakettia, vaan mikäli vaate on kulunut pahasti tai hävinnyt.

Myös henkilö on antanut pois/vaihtanut oman arvokisavaatteen hän joutuu
kustantamaan uuden tarpeen tullessa. HUOM! Erillistä ”housurahaa” ei ole enää,
vaan housut kuuluvat vaatepakettiin.

· Tuomaritoiminta
o Jari Nieminen toimii liiton päätuomarina.
o On toivottavaa, että eri kilpailuissa tuomareilla olisi yhtenäinen linja.

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

Vuosi 2019

Muistutuksena, että osallistumismaksut seuran kautta.

Heinäkuu
· Kouvolasta saatu SM-kisaraportti. Yhteenvetona he totesivat, että ”Kaiken kaikkiaan kisat

sujuivat hyvin ja ilman isompia ongelmia. Suosittelemme järjestävän tahon pitävän etukäteen
riittävästi palavereja, joissa sovitaan  selkeä tehtävien jako ja vastuut kisojen ajaksi”.

Syyskuu:

· 7.9. Viro - Suomi -maaottelu
o Suomi voitti 80-70 lauantaina 7.9.2019 käydyssä Viro-Suomi -maaottelussa. Tiukka

viimeinen peli ratkaisi voiton. Tuloksia linkin alla:

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
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https://lookaside.fbsbx.com/file/ViroSuomi2019_tulokset.pdf?token=AWzdeWVANLe8DqdES6n9
UkQ5SMkNo5qxM12nDD1fyUm-
R18dAXuXeyNldLqH4aYN6J73cdlnffY9zIocftV3aChv7IE1m4MjdX90LHUvynUe67ncc2kQJJsnlI-
UnLrvN36fHAwRghMVAE-5U9B2dL2_baz3FSs0AVQrGRdWwWYF-
uCzM7vazMnMkzDYLvZnPGAGl260kDrdNLKWb6atpvcn

o Parhaiksi pelaajiksi valittiin:
Naisissa Kirsi Aalto
Junioreissa Teo Ekström
Miehissä Samuli Kankkunen
+55 -sarjan parhaaksi palkittiin Kalju Omre.

o Ohjelma löytyy https://www.petanquefinland.com/?x440335=780157
o Joukkueenjohto Jari Eronen
o  Joukkueet maaotteluun:
o  2 miesten joukkuetta: yleisen trippelin 1:n ja 2:n:

Miehet 1: Rauli Rämö, Ilkka Konola ja Sakari Pankkonen
Miehet 2: Samuli Kankkunen, Joel Anttonen ja Petri Seppä
2 naisten joukkuetta: naisten trippelin 1:n ja 2:n:
Naiset 1. Kati Nieminen, Anu Uusio ja Mari Lohman.
Kirsi Aalto, Tuula Ahonen ja Merja Salonranta.
1 veteraanijoukkue: Timo-Pekka Eväkoski, Reijo Sintero ja Juha Kansonen
1 juniori joukkue: kilpailutoimen valitsema: Teo Ekström, Niklas Palmqvist ja Jimi
Lohman.

· ma - ke 16. -18.9. Veteraanien EM-kisat, Albena, Bulgaria
o Mukana 28 joukkuetta. Suomen joukkuetta edusti: Antero Lehti, Helena Kuivasniemi-

Lehti, Seppo Lindman ja Seija Uusitalo.
o Tulokset https://www.cep-petanque.com/veterans.html

1) Ranska, 2) Ruotsi, 3) Hollanti ja Puola. Suomi sijoittui jaetulle 5. sijalle. National
Cupissa Slovenia vei voiton, 2) Itävalta, 3) Turkki ja Tšekin tasavalta.

o Coachina Arto Stenberg. Joukkuejohtaja Jari Nieminen. Jari Eronen huolehtii
kuvaamisesta.

· to - su 19. - 22.9. Yleinen, EM-kisat, Albena, Bulgaria
o Mukana 36 joukkuetta. Suomea edusti: Seppo Lindman, Jyrki Salo, Arto Stenberg ja

Antti Pasanen.
o Tulokset https://www.cep-petanque.com/men.html

1) Italia, 2) Belgia, 3) Espanja ja Slovenia. National Cupissa voiton vei Monaco, 2)
Portugal, 3) Englanti ja Norja. Suomi hävisi Portugalille 13-7 ja jäi National Cupissa
sijoille 5-8.

o Joukkuejohtaja Jari Nieminen. Coach Jari Eronen.

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

o Mukana 16 joukkuetta. Suomea edusti Teo Ekström, Niklas Palmqvist, Antti Pasanen ja
Elmo Yli-Vainio.

o Tulokset https://www.cep-petanque.com/espoirs_m.html
Suomi voitti Saksan finaalissa luvuin 13-0. Pronssille sijoittui Ruotsi ja
Monaco. Nämä olivat yhdeksännet U23 EM-kisat. Ranska on voittanut 7 kertaa ja Italia
yhden kerran.
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o Loppuottelu kuvattiin ison maailman malliin suorana Ranskan TV:hen ja pojat mikitettiin.
Katsojia noin 500 000. Suomen mediassa ainakin Urheilu-uutisten ”nettiosiossa” oli
maininta.

o Joukkuejohtaja ja coach: Metsä-Eerola ja Tuukka Ylönen.
o Pelaajamme Niklas Palmqvist testattiin kisojen aikana. Metsä-Eerola oli prosessin

aikana Niken tukena, ja kaikki toimi erittäin ammattimaisesti. SUEK:lle laitettu tästä
tieto.

· la 12.10. Finnish Ladies
o Kisajärjestäjä: Loimaa Petanque ry.
o Paikka: Loimaan halli, Juvantie 16
o Tulokset

Välierät
Seija Uusitalo, Mirva Näsilä, Pirjo Kivinen 10
Mari Lohman, Helena Kuivasniemi-Lehti, Kati Nieminen 13
Sanna Koski, Päivi Lehtonen-Palmqvist, Ninna Hätönen 9
Taru Saarela, Pirjo Saarela, Sirkka Laine 13
Pronssiottelu
Seija Uusitalo, Mirva Näsilä, Pirjo Kivinen 4
Sanna Koski, Päivi Lehtonen-Palmqvist, Ninna Hätönen 13
Finaali
Mari Lohman, Helena Kuivasniemi-Lehti, Kati Nieminen 13
Taru Saarela, Pirjo Saarela, Sirkka Laine 0.

o Mukana oli 4 kapteenia joukkueineen
- Seija Uusitalo (Mirva Näsilä, Pirjo Kivinen)
- Mari Lohman (Helena Kuivasniemi-Lehti, Kati Nieminen)
- Sanna Koski (Päivi Lehtonen-Palmqvist, Ninna Hätönen)
- Anu Uusio (Eija Suominen, Jaana Alanoja)
sekä 6 haastajajoukkuetta:
Arja Hakala, Terttu Haavisto, Arja Viikilä
Taru Saarela, Pirjo Saarela, Sirkka Laine
Paula Degerstedt, Annikki Saarinen, Eila Nummila
Seija Vaarala, Kirsi Wallin, Maarit Flink-Soini
Kirsi Aalto, Merja Salonranta, Outi Raitasuo
Kirsi Tikka, Sirpa Korkeamäki, Stiina Kamppuri

o Mika Metsä-Eerola toimii tuomarina ja kuvasi myös kisan. Arto Brand vetovastuu.

· la 26.10. SM-ammunnat (miehet/naiset/juniorit/+55)
o Kisajärjestäjä: Helsinki Petanque ry.
o Paikka: Pasilan halli, Tallikatu 34, Helsinki
o Järjestämiskorvaus 200 €.
o Osallistumismaksu 20,00 €. Junioreissa (-18) ei ole osallistumismaksua.
o Kisan vetää Arto Brand ja tuomarina toimii Mika Metsä-Eerola.
o Kisaan osallistui: Miehet (26 ampujaa), Naiset (11 ampujaa), +55 (23 ampujaa) ja

Juniorit (4 ampujaa).
o Tulokset löytyvät: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-

kilpailut/sm-ammunta/sm-ammunta-2019/tuloksia/
Juniorit
1. Teo Ekström (BIT)
2. Jimi Lohman (RIE)

https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-kilpailut/sm-ammunta/sm-ammunta-2019/tuloksia/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-kilpailut/sm-ammunta/sm-ammunta-2019/tuloksia/
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3. Antti Soikkeli (RIE)
4. Pablo Foussier (RIE).
Naiset
1. Helena Kuivasniemi-lehti (PCP)
2. Merike Aava (HBY)
3. Mari Lohman (PSC)
4. Kati Nieminen (PCP).
Veternaanit (+55)
1. Henri Palmqvist (HBY)
2. Juhani Mäki (KAL)
3. Seppo Lindman (LOI)
4. Tuomas Huikku (KAL).
Miehet
1. Seppo Lindman (LOI)
2. Thomas Foussier (RIE)
3. Miska Nieminen (HBY)
4. Jani Karppanen (JYV).

Marraskuu:
· la 23.11. Finnish Veterans

o Kisajärjestäjä: Turun Petanque-Seura ry.
o Paikka: Turun Petanque-Seuran halli, Leaf Center, Kärsämäentie 35
o Järjestämiskorvaus on 400 € (sisältäen hallimaksun + ruokailun).
o Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
o Palkinnot: Kiertopalkinto + 1) 600,00 €, 2) 300,00 €, 3) 150,00 € stipendeinä kapteenin

seuralle
o Mika Metsä-Eerola toimii tuomarina. Arto Brand vetää kisan.

· 18.-23.11. Naisten MM-kisa, Phnom-Penh Olympic Stadium, Kambodža
o Suomea edustaa Mirva Näsilä, Helena Kuivasniemi-Lehti, Päivi Lehtonen-Palmqvist ja

Ninna Hätönen.
o Liitto maksaa:

- pelaajien lennot: kuitenkin siten, että koko joukkue+delegaatio lentää samaan aikaan
- majoitus kahden hengen huoneissa, kisapäivien ruokailut ja mahdolliset kuljetukset.
- Mikäli eri vuoden arvokisan menijät ovat samoja kuin edellisenä/ edellisinä)
vuonna/vuosina heille ei osteta uutta vaatekerrastoa, mikäli ei vaate on kulunut pahasti
tai hävinnyt. Myös henkilö on antanut pois/vaihtanut oman arvokisavaatteen hän joutuu
kustantamaan uuden tarpeen tullessa. Erillistä ”housurahaa” ei ole enää, vaan housut
kuuluvat vaatepakettiin.
Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa.

o Coach Arttu Poikolainen. Matkanjohtaja Jari Nieminen.

· pe - su 28.11. - 1.12. EuroCup finaali, Boulodrome Departemental Gilbert LOUIS Saint-Yrieix-
sur-Charente, Ranska.  PSC Järvenpää selviytyi karsinnassa ja on mukana finaalikisassa
yhdessä seuraavien maiden kanssa: Alankomaat, Belgia, Englanti, Italia, Latvia, Luxemburg,
Monaco, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari.

o Matkanjohtaja: Jari Eronen.

Vuosi 2020

https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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Heti syysliittokokouksen 1.11.2019, jälkeen laitetaan kaikki vuoden 2020 kilpailupaikat hakuun.
Haku päättyy 12.12.2019 ja järjestäytymiskokouksessa 15.12.2019 liitto päättää kaikki vuoden
2020 hakupaikat - mikäli olemme saaneet niihin hakijoita.

Vuosi 2021

29.7.-1.8. EuroCup karsinnat
30.11.-3.12. EuroCup finaali, Bans, Ranska
EM-kisat, Veteraanit
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
o Valmisteleva leiri U23:lle pidettiin 21.9. Pasilassa

9§  Muut esille tulevat asiat.

· Maaseiker (Belgia) (rajalla Belgia Alankomaat) Petanque Weekend järjestetään 7.-9.8.2020.
Lisäinfoa https://petanquefinland-com-
bin.directo.fi/@Bin/e4da2ba1a05fa6ca19e22953888fe2b5/1571582638/application/pdf/79144
2/Maaseiker_tournament_August2020.pdf

10§ Tiedoksi

Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan

Tulevat toiminnanjohtajien infot ja muuta ajankohtaista:
o Info ke 18.9. Olympiakomitean strategian tilanne ja työstö sekä Lajiliitot ja Liikunnan

Aluejärjestöt – yhdessä enemmän
o Info ke 16.10. aiheina mm. keskustelu valtionavut 9.10 tilaisuuden pohjalta, vuokrasopimuksen

jatko, ansiomerkit, arpajais- ja rahankeräyslait ym.
o Info ke 20.11.
o Info ke 11.12.

Suomen Olympiakomitean syyskokoukseen ja sitä edeltävään syyskokousseminaariin
Aika ja paikka: Lauantaina 23.11.2019 klo 8.00 alkaen. Scandic Aviacongress Center, Robert Huberin tie
6, Vantaa
Kokouspäivän ohjelma:
Aamukahvit 8.00 alkaen
Syyskokousseminaari 8.30-9.30
Valtakirjojen tarkastus 9.30 alkaen
Varsinainen syyskokous käynnistyy 10.00
Syyskokousseminaarin teemana muun muassa päivitetyn strategian esittely.

https://petanquefinland-com-bin.directo.fi/@Bin/e4da2ba1a05fa6ca19e22953888fe2b5/1571582638/application/pdf/791442/Maaseiker_tournament_August2020.pdf
https://petanquefinland-com-bin.directo.fi/@Bin/e4da2ba1a05fa6ca19e22953888fe2b5/1571582638/application/pdf/791442/Maaseiker_tournament_August2020.pdf
https://petanquefinland-com-bin.directo.fi/@Bin/e4da2ba1a05fa6ca19e22953888fe2b5/1571582638/application/pdf/791442/Maaseiker_tournament_August2020.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scandichotels.fi%2Fhotellit%2Fsuomi%2Fhelsinki%2Fscandic-helsinki-aviapolis&data=02%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ca8a6aa91eb6b491b09e008d737475d9e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637038651959375052&sdata=NnfN%2Ba8VKRWFXMSbtklhavzeI7Kk2tHtLM%2FTXunsUUM%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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Huomioittehan, että Suomen Olympiakomitean syyskokouksen jälkeen kokouspäivä jatkuu Superlauantain
ohjelmalla: Syyskokousosallistujat ovat tervetulleita nauttimaan brunssista ja yhteisestä ohjelmasta.
Osallistuminen on syyskokousosallistujille maksuton.
- Jari Eronen osallistuu.
Lokakuun alussa julkaistu hallituksen esitys valtion vuoden 2020 budjetiksi sisältää uusia avauksia
koskien liikunnan ja urheilun rahoitusta. Kokonaisuudessaan liikuntamäärärahat kasvavat noin 8
miljoonalla eurolla. Liikuntabudjettiin lisätään yleiskatteellisia – siis ei rahapelivoittovaroin katettuja –
määrärahoja. Samalla rahapelivoittovarat liikunnalle ja urheilulle kuitenkin vähenevät noin 4 miljoonaa
euroa. Euromääräisesti suurimman leikkauksen, noin 2,4 miljoonaa euroa, hallitus kohdistaa liikunnan
kansalaistoiminnan rahoitukseen.
Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen näkee uudessa budjettiesityksessä myös paljon
myönteistä.
– On hienoa, että liikuntamäärärahat nousevat. Tärkeä askel on rahoittaa liikuntabudjettia osin
yleiskatteellisista varoista. Tämä on liikuntapoliittisessa selonteossa linjatun budjetin avaamisen
periaatteen mukaista, Salonen toteaa.

Lasten ja nuorten seuratoiminnan laatu- ja monimuotoisuusodotukset ovat korkeammat kuin koskaan!
Yhteinen tavoitteemme on lisätä seuratoiminnan jäsenmääriä ja kehittää toiminnan laatua. Onnistumiset
vaativat hyvät suunnitelmat ja osaavat innostuneet ihmiset asioita edistämään.
Selvitysten perusteella urheiluseuratoiminnan lasten ja nuorten linjaukset, yhteiset päälinjat ja tarpeista
nouseva kehityshankkeet kaipaavat selkiyttämistä ja yhteistyötä kaikkien lajien ja seuratoimintaa
kehittävien kesken. Tätä työtä kannattaa tehdä yhdessä.
Olympiakomitea haluaa käynnistää ja vireyttää uudelleen lajien yhteisen lasten ja nuorten
urheiluseuratoiminnan kehittäjien tiimin.

Olympiakomitea on koonnut työkaluja häirinnän kitkemiseksi urheilussa yhteistyössä urheiluyhteisön
kanssa. Yksilö-, seura- ja lajiliittotasolle suunnattuja työkaluja kehitetään koko ajan. Tavoitteena on, että
kaikki liikunta ja urheilu Suomessa on jokaiselle turvallista ja kannustavaa.
Häirintä ja muu epäasiallinen käytös urheilussa on äärimmäisen vakava asia. Töitä epäasiallisen
käytöksen kitkemiseksi on tehty Olympiakomiteassa ja lajiliitoissa jo vuosia, ja työ jatkuu. Jokaiseen
tapaukseen on puututtava, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoo.
Työkaluja häirinnän kitkemiseksi:
Uudistettu Lupa välittää, lupa puuttua -opas
Seurojen mallisäännöt ja kurinpidon mallisäännöt lajiliitoille
Muut oppaat ja materiaalit
Olympiakomitean järjestämät vastuullisuusklinikat lajiliitoille
Väestöliiton Et ole yksin -palvelu
SUEKin ILMO-palvelu, jossa voi ilmoittaa urheilurikkomuksista
SUEKin selvitykset
Uudistettu opas häirintätapausten käsittelyyn
Olympiakomitea on uudistanut Lupa välittää, lupa puuttua -oppaan häirintätapausten käsittelyyn. Alun
perin vuonna 2002 lanseerattu opas on päivitetty vastaamaan nykypäivän tarpeita. Alkuun
on koottu pikaopas, joka antaa selkeät portaat etenemiselle eri tilanteissa. Opas on vapaasti lajiliittojen ja
seurojen hyödynnettävissä.

11§  Seuraava/seuraavat kokoukset
Su 1.12. Iittalan halli. klo 12.00
Su 15.12. järjestäytymiskokous
Syysliittokokous su 1.12. klo 14.00 Iittalan halli.

12§  Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.32.
Jari Eronen Eva Fredriksson
puheenjohtaja sihteeri

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.olympiakomitea.fi%2Folympiakomitea%2Fjasenpalvelut%2Ftapahtumat%2Fsuperlauantai%2F&data=02%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ca8a6aa91eb6b491b09e008d737475d9e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637038651959375052&sdata=Y6VGkS0FL6q851QJ7XdgpknWh7i0Gz30dXVmkVoxMh8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.olympiakomitea.fi%2Folympiakomitea%2Fjasenpalvelut%2Ftapahtumat%2Fsuperlauantai%2F&data=02%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ca8a6aa91eb6b491b09e008d737475d9e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637038651959375052&sdata=Y6VGkS0FL6q851QJ7XdgpknWh7i0Gz30dXVmkVoxMh8%3D&reserved=0
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