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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N SYYSLIITTOKOKOUS

AIKA Sunnuntaina 1. joulukuuta 2019
PAIKKA Petanquehalli, Asemakuja 2, 14500 Iittala

1 § Kokouksen avaus
Liiton varapuheenjohtaja Mika Metsä-Eerola toivotti kokousväen tervetulleeksi kokoukseen
sekä avasi kokouksen klo. 14.00.

2 § Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
SUEK ry:n edustaja Marja Koponen oli kertomassa heidän toiminnastaan ja
dopingasioista. Esitetyt kalvot löytyvät
SUEK_esittelykalvot_syysliittokokouksessa_01122019.pdf.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Metsä-Eerola ja sihteeriksi Eva Fredriksson.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Hakala ja Minna Jokinen.

4 § Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen

Todettiin paikalla olleen yhteensä 14 seuraa, joilla on yhteensä 37 ääntä.
· SUS Harri Lehtinen 2 ääntä
· HBY Mika Metsä-Eerola 3 ääntä
· KAL Heikki Arhippainen 3 ääntä
· LIN Kalevi Lehtinen 3 ääntä
· LOI Minna Jokinen 3 ääntä
· EPA Jari Nieminen 2 ääntä
· 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
· KIS Jouni Sinkkonen, Martti Kouhia, Reijo Sainio 3 ääntä
· ERP Kalevi Tuominiemi 3 ääntä
· HPQ Kati Nieminen 2 ääntä
Lisäksi paikalla oli, ilman äänioikeutta Hannu Aaltonen, Eva Fredriksson, Teuvo Pajuoja ja

Eero Ravantti.

5 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. Asialista
liitteineen on lähetetty seuroille 14.11.2019.

6 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ennalta laadittuun esityslistaan (liite 1) hyväksyttiin.

https://www.petanquefinland.com/@Bin/798359/SUEK_esittelykalvot_syysliittokokouksessa_01122019.pdf
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7 § Vahvistetaan liiton matkustussääntö

Vahvistettiin kilometrikorvaukseksi 35 senttiä/km koskien tuomareita, liittohallituksen
jäseniä sekä muita toimijoita liiton organisaatiossa.

8 § Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet

Päätettiin maksaa tilintarkastajille kohtuullinen korvaus laskun mukaan.

9 § Liittohallituksen ja jäsenten sääntöjen määräämässä ajassa esittämät aloitteet

Käsiteltiin seuraavat aloitteet:

Bitankki ry:
Aloite 1: Muutetaan SM-sarjojen karsintamenetelmää (SM-sarja<=>1 -divisoona, 1-
divisioona> 2-divisioona).

Neljällä karsintajoukkueella pelataan karsinnat poulena. Ensimmäiset vastustajat
määräytyvät nykysysteemin mukaisesti. Sijalle 10 sijoittunut joukkue pelaa alemman tason
sijalle 3 päätynyttä joukkuetta vastaan ja vastaavasti sijalle 11 päätynyt sijalle 2
sij oittunutta vastaan.

Poule on yhä kansainvälisissä arvokisoissa Swissin ohella käytössä oleva järjestelmä ja
sillä kaksi parasta menee jatkoon. Nykysysteemi ei tätä takaa.

Kolmella karsintajoukkueella yhden luovutettua pelataan kolmen joukkueen sarjana.

Kahdella karsintajoukkueella pelataan nykysysteemillä paras kolmesta.

Poulena (tai sarjana) pelattuna karsinta on kilpailumaisempi ja kaksi parasta menee
jatkoon.

Haittana ehkä on se, että alkusarjan sijoitukset lakkaavat merkitsemästä ensimmäisen
kierroksen jälkeen ja alkusaijassa kohdanneet joukkueet saattavat kohdata uudelleen
toisella tai kolmannella kierroksella.

Päätös: Aloite hyväksyttiin muuten, mutta lause ”Kahdella karsintajoukkueella pelataan
nykysysteemillä paras kolmesta” päätettiin vetää pois.

10 § Päätetään vuoden 2020 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2020 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.
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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
2003 tai myöhemmin syntyneet).

Käytiin, etukäteen seuroille lähetetty toimintasuunnitelma vuodelle 2020 läpi. Toiminta-
suunnitelmaan tehtiin tarkennus sivuille 4 ja 5 otsikoihin Suomen Cup ja MM/EM-karsinta.
”Kaikki pelaajat jotka osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat
antidoping- ja urheilusopimuslomakkeet”. Tämän jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Käytiin, etukäteen seuroille lähetetty vuoden 2020 budjetti läpi. Budjetti hyväksyttiin
ennalta laaditussa muodossa.

11§ Valitaan liittohallituksen 6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä

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

Liittohallitukseen valittiin yksimielisesti vuodeksi 2020 ja 2021:
- Hannu Aaltonen
- Arto Brand
- Mika Metsä-Eerola.

Liittohallituksen varajäseniksi 2020 nousi kolme ehdokasta. Käytiin äänestys, jossa
äänimäärät olivat seuraavat:

- Juhani Hirvonen 24 ääntä
- Tuukka Ylönen 19 ääntä
- Kalevi Tuominiemi 14 ääntä.
Juhani Hirvonen ja Tuukka Ylönen valittiin varajäseneksi vuodelle 2020.

Vanhasta liittohallituksesta jatkavat vuonna 2020:
- Eva Fredriksson
- Harri Lehtinen
- Jari Nieminen

Liittohallituksen puheenjohtajana toimii vuonna 2020 Jari Eronen, joka valittiin vuonna
2018 hoitamaan puheenjohtajuutta vuosina 2019 ja 2020.

12§ Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastaja vuodelle 2020

Valittiin tilintarkastajaksi Kari Storgårds tarkastamaan liiton vuoden 2019 tilejä ja hallintoa.
Varatilintarkastajiksi saadaan henkilö Storgårdsin toimistolta.
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13§ Muut esille tulevat asiat

· Huomioikaa, että seurojen tulee kirjallisesti anoa liitolta järjestämänsä kilpailun
merkitsemistä kilpailukalenteriin. Kilpailut anotaan 12.12.2019 mennessä.

· Kaikkiin tapahtumiin maksut tulee suorittaa seuran kautta.
· Järjestämiskorvauksista seurojen tulee lähettää liitolle lasku.
· Seuroille maksettavat stipendit maksut taloudenhoitaja hoitaa. Stipendeistä ei tarvitse

tehdä laskua.

14§ Tiedoksi

Suomen Petanque-Liitto SP-P ry:n hallitus on päättänyt kokouksessaan, että omavastuut
(à 300,00 euroa) palautetaan vuoden U23 EM-kultamitalijoukkueen pelaajille.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo. 16.14.

_________________________ ____________________
Mika Metsä-Eerola, puheenjohtaja Eva Fredriksson, sihteeri

_________________________ ____________________
Arja Hakala, pöytäkirjantarkastaja Minna Jokinen, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Asialista ja vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja budjetti.


