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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 4/2020

AIKA Sunnuntai 24.5.2020
PAIKKA Euran Petankkihalli, Mekaanikontie 4, Eura
KUTSUTUT Hannu Aaltonen, Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen,

Harri Lehtinen, Mika Metsä-Eerola, Jari Nieminen*, Tuukka Ylönen*
*) etäyhteydessä

ESTE -

1§  Kokouksen avaus

Teams-kokouksen avasi klo. 13.05 liiton puheenjohtaja Jari Eronen.

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

· 29.3.2020 hallituksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja löytyy SP-L:n
Sporttisaitti-sivulta http://splpetanque.sporttisaitti.com/

· Tilanne (16.4.) on sama kun 22.3., eli 39 seuraa on maksanut 2020 jäsenmaksunsa ja 355
aikuislisenssejä + 20 junnulisenssiä on maksettu. Viime vuonna, tilanne 19.5.2019 oli, että 46
seuraa oli maksanut jäsenmaksunsa ja 480 määrä aikuislisenssejä + 20 junnulisenssiä
maksettu. Sitä edellisenä vuotena 10.6.2018 tilanne oli, että 44 seuraa oli maksanut
jäsenmaksunsa ja 479 määrä lisenssejä oli maksettu.

· OKM:sta saatu avustus vuodelle 2019 oli 25.000,00 euroa. Avustuksen käyttöä koskeva
kattava selvitys erilaisina raportteineen on toimitettu (Fredriksson) määräpäivään 30.4.
mennessä sähköisesti opetus- ja kulttuuri-ministeriölle.

· Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM:n myöntämien liikuntajärjestöjen valtionavustuksien
arviointiperusteisiin tulee muutoksia 2021 lähtien kun arviointiin lisätään toiminnan eettiset
kriteerit. Tästä asiasta myös kyselyn yhteydessä sivulla 11:
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o Jokaisen Olympiakomitean jäsenjärjestön on tehtävä tarvittavat muutokset omiin sääntöihin ja
määräyksiin 2021 aikana ja hyväksyä neà Säännöstön oltava voimassa kaikissa
jäsenjärjestöissä viimeistää 1.1.2022 ja toiminnassa mukana olevat sitoutettu
säännöstöön.

· Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin sähköpostikokouksena 29.3.2020.Seuroille etukäteen
jaetut ohjeet kokouksen kulusta saattoi herättää pientä hämmennystä. Kokouksessa käsi-
teltävät asiat, toimintakertomus, tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätös sekä liittohallituksen
aloite missä Suomen Cupissa noudatetaan Eurooppa cupin sääntöjä, oli etukäteen lähetetty
seuroille. Niihin ei ollut seuroilla mitään huomauttamista.

o Pöytäkirja ollut allekirjoituskierroksella ja pöytäkirja laitettu niille seuroille, jotka ovat
ilmoittaneet liiton pöytäkirjat kirjeitse.

o Sovittiin, että mikäli tilanne sallii, niin voisimme pitää syyskokouksen yhteydessä
keskustelutilaisuuden seuroille.

· Koronan takia Confédération Européenne de Pétanque CEP:n kongressin ajankohta on
siirretty pidettäväksi etä-/video -kokouksena 27.6.2020.

o Eronen edustaa etänä ko. kongressissa.

6§  Tiedotustoiminta

· Olympiakomitea noudattaa https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-
koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/ Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön
linjauksia. Lisätietoa Valtioneuvoston, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja
Aluehallintoviraston AVI:n sivuilla. Pysytään kanavilla ja seurataan koronavirustilannetta.
Epidemiatilanne muuttuu jatkuvasti ja kansainväliset tutkimusryhmät tuottavat viruksesta
päivittäin uutta tietoa.

· Petanque-lehti
o Painetut lehdet jaettiin kokouksessa eteenpäin vietäväksi.

7§  Kilpailutoiminta

CEP:ltä saatu tieto (16.5.2020), että pandemian takia kaikki heidän vuoden 2020 kilpailut
peruutetaan.

CEP:ltä tullut sähköposti 7.5. koskien säännöt/ohjeet koskien lisenssien siirtoa ”European
Transfer Certificate” www.cep-petanque.com/transfers.html

· Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tarkoituksena on yhteistyössä urheilutoimi-
joiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. SUEKin
tehtäviä ovat urheilun eettiset asiat, antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta sekä
katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistäminen. SUEK toteuttaa tehtäväänsä koulu-
tuksen, tutkimuksen, viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön keinoin. Se tekee laaja-alaista
yhteistyötä niin kansallisten kuin kansainvälisten urheilutoimijoiden ja viranomaisten kanssa

o Suomen urheilun eettinen keskus SUEK käynnisti loppuvuodesta 2019 laajan tutkimuksen
häirinnästä urheilussa. Kyselyyn vastasi yli 9 000 urheilijaa, joista naisia oli noin 4 700 ja miehiä
4 200. Tutkimustulosten julkaisu siirtyy vallitsevan tilanteen vuoksi toukokuusta alkusyksyyn.

o SUEKin hallitus kokous järjestettiin etäkokouksena 30.3.2020. Aiheina ajankohtaisten asioiden
lisäksi mm. päätöksiä: vuoden 2019 vuosikertomus hyväksyttiin. Tilintarkastaja kertoi havainnot
tilintarkastuksesta, jonka jälkeen päätettiin esittää tilinpäätöstä ja vuosikertomusta yhdistyksen

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
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https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://www.avi.fi/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cep-petanque.com%2Ftransfers.html&data=02%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ce2f370741d15402fb98a08d7f2a2dfce%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637244653692509731&sdata=LRHc%2FK4QsK%2BtkFcMRhBZ2l%2FfCw4KbRMPBb2keAOxOsc%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto


3 (8)

Suomen Pètanque-Liitto SP-L ry, hallituksen kokous, 24.5.2020
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto

http://splpetanque.sporttisaitti.com/

kevätkokoukselle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin vuoden 2020 tarkennettu talousarvio
esitettäväksi kevätkokoukselle. Hyväksyttiin SUEKin palkkojen määräytymisen periaatteet.
Seuraava kokous 15.6.

o COVID-19 -pandemian vuoksi Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry järjestää toistaiseksi
koulutuksensa etä- ja verkkokoulutuksina (antidoping). Osa jo sovituista tilaisuuksista siirretään
uuteen ajankohtaan. Näiden lisäksi SUEK järjestää kevään aikana webinaareja (häirintävapaa
urheilu).

· Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen) sekä seurauutisia
o Länsi-Suomen alue piti kokouksen 19.5. Liiton edustajana kokouksessa Metsä-Eerola.

· Päivitykset eri hallien osalta sekä junioritoiminnasta
o Harri Lehtinen on uusinut noin vuosi sitten lähetetyn kyselyn seuroille 17.5.

”Mikäli seurallanne on edes jonkinlainen tila talvisin petanquen pelaamiseen ja harjoitteluun,
niin toivoisimme, että antaisitte siitä tiedon” (osoite, yhteyshenkilö puh ja sähköposti, tilan koko,
kenttien määrä, lämpötila, sosiaalitilat, aukioloajat, kaikille avoimet kilpailut, viikkokisat yms.,
hinnat, kertamaksut, kausimaksut, mahdollinen linkki seuran sivuille tai jos on seuralla hallista
oma sivunsa, niin sitten siihen + vapaa sana jossa voi kertoa lyhyesti hallista). Samalla kysytään
seuroilta koskien juniorit ja alle 23 vuotiaat pelaajat:
Montako junioria seurassanne on? Monellako on lisenssi?
Montako alle 23 vuotiasta pelaajaa seurassanne on? Monellako on lisenssi?
Onko seurassanne nimetty vastuuhenkilö juniorityöhön? Kuka?
Minkälaista toimintaa/ohjausta teillä on ollut junioreiden kanssa?
Minkälaista toimintaa on suunnitteilla?
Toiveita ja ehdotuksia liitolle junioreiden ja U23 pelaajien toiminnan osalta?

Maalis-heinäkuun tapahtumia, jotka on peruutettu tai siirretty

· la 28.3. ja la 18.4. EM-karsinta (S, D, XD) peruttu pandemian takia.

· la 16.5., la 1.8. ja 29.8. Sarjojen 1. ja 2. kierros sekä finaalit peruutettu pandemian takia.

· 30.-31.5. Baltic Sea Cupia, Fra Mare Thalasso Spa:n parkkialueella, Haapsalussa.
o Tämä siirretty ensi vuoteen, Latvian, Viron ja Suomen puheenjohtajien yhteispäätök-

sellä.

· la-su 13.-14.6. SM-sekaduppeli ja SM-sekatrippeli
o Päätetty 29.3. kokouksessa peruuttaa. Kokouksessa 24.5. päätetty, että kisat pidetään

29.-30.8. Eurassa.

· su-la 28.6.-4.7. SM-kisaviikko, Jyväskylä
o Vuoden 2020 osalta peruutettu. Sovittu, että vuonna 2021 järjestämisvastuu annetaan

Jyväskylän Valolle yhdessä Suomen Pétanque-Liitto ry:n kanssa.

· SM-kisaviikon peruutettua sovittiin 24.5. kokouksessa, että trippeli kisat päätettiin pitää
seuraavasti:

o la 1.8. yleinen SM-trippeli ja naisten trippeli.
o su 2.8. Veteraanien SM-trippeli.

Kokouksen jälkeen varmistunut kisapaikaksi Jyväskylä sekä 1.8. että 2.8.

· to-su 16.-19.7. MM-kisat, Yleinen, Vaudoise aréna, Chemin du Viaduc, Prilly. Lausanne,
Sveitsi (n. 60 km Geneven lentokentältä)

o Tämä kilpailu on päätetty siirtää vuodella eteenpäin.

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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o Sovittiin, että Suomea edustaa vuonna 2020 karsinnan voittanut joukkue: Seppo
Lindman, Antti Pasanen, Arto Stenberg, Jyrki Salo.

· Alun perin 4.-7.6. Naisten EM-kisat, Cantabrian Trade Fair Centre “La Lechera” Torrelavega,
pohjois-Espanjassa suunniteltu kilpailu siirtyi CEP:n toimesta pidettäväksi 29.10.-1.11. CEP
kuitenkin ilmoitti (16.5.) tämän kisan peruutuksesta.

o Kokouksessa keskusteltiin siitä, että tulisiko karsinnoissa voittaneelle ja nyt ilman EM-
kisaa jääneelle joukkueelle Ninna Hätönen, Mirva Näsilä, Päivi Lehtonen-Palmqvist ja
Pia Anttonen tarjota korvaavaa kisaa. Äänestettiin asiasta ja korvaavan kisan puolesta
äänestivät muut paitsi Nieminen ja Aaltonen. Sovittiin, että joukkueelle tarjotaan vuonna
2021 pidettävää International Pétanque Féminin Palavas les Flots -kilpailua, oma-
vastuulla. Mikäli kuitenkin CEP päättää, että vuonna 2021 pidetään Naisten EM-kisat,
niin Hätönen & co joukkue lähetetään ko. kilpailuun.

Elokuu:

Sovimme, että nettisivuille/seuroille laitamme tiedotteen/liiton ohjeistuksen koronavirustilanteen
vaikutuksesta urheiluun ottaen huomioon viranomaisten asettamat rajoitteet huomioiden.

Keskusteltiin, mitä kilpailuja vapautuneille elokuun viikonlopuille järjestettäisiin nyt kun
viranomaisten rajoitteet antavat hiukan myötä.

· la 15.8. Seura SM
o Kilpailujärjestäjä Susirajan Petanque ry.

Järjestämiskorvaus on max 400,00 €
o Osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä

osallistumismaksua, jos joukkueesta vähintään 2/3 on samoja pelaajia. Mikäli samasta
seurasta osallistuu enemmän kuin yksi joukkue, ko. seuran ensimmäisen maksavan
joukkueen osallistumismaksu on 140 euroa ja sitä seuraavien 100 euroa/joukkue.

Syyskuu:

· Tämän pitäminen toistaiseksi auki: Suomi – Viro -maaottelu

· CEP:n päätöksellä (16.5.) tämä kisa peruutettu:
(to)pe-su (17.)18.-20.9. (EM) Miesten ja naisten singeli, duppeli sekä sekaduppeli, Riga,
Latvia.

Lokakuu

· CEP:n päätöksellä (16.5.) tämä kisa peruutettu:
to-su 1.-4.10. EM-kisat: Nuoret ja U23, Boulodrome Henri Salvador”, Saint Pierre lès Elbeuf,
Ranska

· la 17.10. Finnish Ladies
o Kilpailujärjestäjä Euran Raiku ry.
o Järjestämiskorvaus on max 300,00 €, sisältäen hallimaksun ja ruokailun
o Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
o Palkinnot: Finnish Ladies: Kiertopalkinto + 1) 390,00 €, 2) 180,00 €, 3) 90,00 €

stipendeinä kapteenin seuralle
o Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy naisten osalta 8 joukkueella.

https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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· la 24.10. SM-ammunnat
o Kilpailujärjestäjä Helsinki Petanque ry.
o Järjestämiskorvaus on max 200,00 €
o Osallistumismaksu aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji. Juniorisarjoissa emme peri

osallistumismaksua.

· CEP:n päätöksellä (16.5.) tämä kisa peruutettu:
29.10.-1.11. Naisten EM-kisat Torrelavega, Espanja.

Marraskuu:
· la 21.11. Finnish Veterans

o Kilpailujärjestäjä Turun Petanque-Seura ry.
o Järjestämiskorvaus on max 400,00 €, sisältäen hallimaksun ja ruokailun.
o Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
o Palkinnot:

- Kiertopalkinto + 1) 600,00 €, 2) 300,00 €, 3) 150,00 € stipendeinä kapteenin seuralle
o Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy: Veteranien osalta 16

joukkuetta/kisa.

· CEP:n päätöksellä (16.5.) tämä kisa peruutettu:
to-su 26.-29.11. EuroCup, Boulodrome Gilbert LOUIS, Saint-Yrieix-sur-Charente, Ranska.

Vuosi 2021
· 17.4. European Congress, Belvaux, Luxemburg
· 4.-10.7. SM-kisa, Jyväskylä. Pelipaikka mahdollisesti sama kuin mikä tälle vuodelle

suunniteltu: Killerin raviradan parkkipaikka, Kuokkalan kaupunginosassa.
· 15.-18.7. MM-kisat, Yleinen. Lausanne, Sveitsi (n. 60 km Geneven lentokentältä)

o Päätetty, että Suomen joukkue on vuoden 2020 karsinnan voittanut: Seppo Lindman,
Antti Pasanen, Arto Stenberg, Jyrki Salo.

· 19. - 21.9. EM-kisat, Veteraanit, Albertville, Ranska
· 23. - 26.9. EM-kisat, Yleinen, Albertville, Ranska
· marras-joulukuu MM-kisat, Naiset, Ayutthaya, Thaimaa
· (ajankohta auki) EM-kisat U23, Santa Susanna, Espanja
· 30.11.-3.12. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska

Vuosi 2022
· EM-kisat, Naiset
· Kesäkuu, MM-kisat, Yleinen, Cotonou, Benin, Itä-Afriikka
· MM-kisat singeli, duppeli, sekaduppeli, Noumea Paita, Uusi-Kaledonia
· EM-kisat U23, Espanja
· EM-kisat juniorit, Espanja
· 3.-5.12. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska

Vuosi 2023
· EM-kisat, Veteraanit
· MM-kisat, Naiset
· EM-kisat, Yleinen
· EM-kisat U23
· EM-kisat juniorit

https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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· 30.11.-3.12. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska

8§  Valmennustoiminta

· Valmennus
o Valmennustiimiin kuuluu: Mukana Harri Lehtinen, Mika Metsä-Eerola, Arttu Poikolainen,

Mikko Soikkeli, Aatu Stenberg, Tuukka Ylönen. Henkistä valmennusta, psykologi
Kimmo Häärä.

o CEPin tänä vuonna suunniteltu valmennustapahtuma valmentajille, johon meiltä ei tällä
kertaa saatu valittua ketään mukaan, jouduttiin koronan takia peruuttamaan. Ko
tapahtuma on päätetty siirtää pidettäväksi 2021.

9§  Muut esille tulevat asiat

· Toiminnan kehitys
o Alun perin Aaltosen aloitteesta oleva dokumentti, sisältäen eri kehittämis tai muita

ideoita koskien muutoksia, korjauksia, ehostuksia SP-L:n toimintaan.
Kehittämisdokumentti on nyt käynyt hallituksella ja siihen on kirjattu erilaista ajatusta.
- Käytiin dokumentti keskustellen läpi.

10§ Tiedoksi

Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan
Tulevat toiminnanjohtajien infot ja muuta ajankohtaista:

o Info ke 17.6. klo 8.30-10.30
o Eronen osallistui toiminnanjohtajille ja puheenjohtajille järjestettyyn ylimääräiseen

Olympiakomitean Teams-kokoukseen 6.5. missä aiheena mm. Valtioneuvoston linjaukset,
OKM:n Covid-19 pandemian avustukset sekä parin kyselyn esittely.

o Eronen osallistui myös Teams-kokouksen kautta olleeseen 20.5. olleeseen kokoukseen missä
asioina mm. toimintasuunnittelu 2021 Olympiakomitean strategian jalkautus sekä alueiden asiaa
(LIIKU ja HLU).

Olympiakomitea: Poikkeustilanne haastaa urheilijan monin tavoin - urheilupsykologi neuvoo: vapautuva
aika kannattaa käyttää itsetuntemuksen lisäämiseen ja läsnäolon harjoitteluun.

Koronaepidemia on muuttanut koko liikunnan ja urheilun toimintaympäristön ja -kulttuurin. Aiemmin
toiminnan ydin oli saleilla ja kentillä, nyt on siirrytty pihalle ja ”pilviin”. Esimerkkejä korona-ajan toimista
liikuntaa edistävissä organisaatioissa PDF

Olympiakomitean hallitus päätti huhtikuun alussa käynnistää koronaviruspandemian aiheuttamasta työn
vähenemisestä ja taloudellisista menetyksistä johtuvat koko henkilöstöä koskevat yhteistoiminta-
neuvottelut mahdollisista lomautustarpeista. Neuvottelut on nyt saatu päätökseen ja johtavat
Olympiakomitean koko henkilökunnan keskimäärin kolmen viikon lomautukseen kevään ja kesän aikana. 

Koronaviruspandemian vuoksi, Olympiakomitean hallitus päätti eilisessä kokouksessaan ti 21.4. siirtää
Olympiakomitean kevätkokouksen ja sitä edeltävän seminaarin pidettäväksi keskiviikkona 17.6.2020.
Paikkana Taitotalo, Valimotie 8, 00380 Helsinki. Kokousta edeltää kello 17.00 alkava keskustelutilaisuus,
jossa teemoina tilannekatsaus Olympiakomitean hallituksen 4.2. päättämien toimien ja selvitysten osalta
häirintään ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemisemiseen liittyen sekä keväällä toteutetun jäsenkyselyn
tulosten läpikäynti.

https://minedu.fi/documents/1410845/4449678/Esimerkkej%C3%A4+toimista+koronan+aikana/9bb45f97-91ca-faab-8f58-79e9b7993cb0/Esimerkkej%C3%A4+toimista+koronan+aikana.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4449678/Esimerkkej%C3%A4+toimista+koronan+aikana/9bb45f97-91ca-faab-8f58-79e9b7993cb0/Esimerkkej%C3%A4+toimista+koronan+aikana.pdf
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”Uuden” Olympiakomitean ensimmäinen olympiadi ja sen myötä hallituksen toimikausi lähenee loppuaan.
On aika arvioida Olympiakomitean toimintaa viimeisen kolmen vuoden aikana ja ottaa kantaa toiminnan
painotuksiin tarkistetun strategian pohjalta.
- Kyselyn ensimmäisessä osiossa pyydettiin arvioimaan Olympiakomitean onnistumista työssään
viimeisen kolmen vuoden aikana. Miten olivat onnistuneet toiminnassa oman järjestömme näkökulmasta.
Kyselyn toisessa osiossa haluttiin näkemyksiä Olympiakomitean tarkistetun strategian jalkautukseen.
Mihin voimavaroja tulisi erityisesti suunnata? Mistä voisi luopua? Mitä Olympiakomitean tulisi tehdä, jotta
liitto jäsenineen onnistuisi omassa työssänne? Pyydettiin arvioimaan miten merkittäviä Olympiakomitean
eri toiminnot ovat oman liiton näkökulmasta.
Kyselyn kolmannessa osiossa kysyttiin koronaviruspandemian vaikutuksista liiton toimintaan. Kysymykset
oli laadittu yhteistyössä Valtion liikuntaneuvoston kanssa.
- Kysely oli suunnattu Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille ja puheenjohtajille.
SP-L:n osalta Eronen vastasi kyselyyn.
- Kyselyn tuloksia käsitellään Olympiakomitean kevätkokouksen yhteydessä pidettävässä seminaarissa
keskiviikkona 17.6.

Olympiarahastoon on kertynyt puolen vuoden aikana jo lähes miljoona euroa yksityistä pääomaa.
Lahjoitukset ovat tärkeä päänavaus huippu-urheilun uudelle rahoitusmuodolle. Ensimmäisten
suurlahjoittajien joukossa rahastoa ovat tukeneet mm. OP Ryhmä sekä Broman Group, joka tunnetaan
parhaiten Motonet-kauppaketjustaan. Olympiarahasto on Suomen Olympiakomitean käynnistämä ja
valtion tukema hanke, jonka tavoitteena on nostaa urheilun tuki uuden vuosikymmenen vaatimalle tasolle.

Olympiakomitean kautta on sähköpostitse 7.5. tullut kysely tarpeesta keskitettyyn eettisten asioiden
kurinpitojärjestelmään. Urheiluyhteisössä on käyty keskustelua tarpeesta eettisten asioiden
kurinpitoelimen perustamiseen sekä yhteisen eettisten asioiden kurinpitosäännöstön luomiseen.
24.5. kokouksessa SP-L:n hallitus kävi läpi kyselyssä olevat asiat ja kyselyyn vastattiin 25.5. yhteisen
näkemyksen alla oleviin asioihin:
- Tulisiko vakavissa eettisissä rikkomuksissa olla itsenäinen ja keskitetty tutkinta?
- Missä tutkinnan tulisi  sijata (SUEK, Olympiakomitea, joku muu taho)
-Tarvitaanko yhteistä eettistä säännöstä vakaviin eettisiin rikkomuksiin
- Tarvitaanko yhteistä riippumatonta kurinpitoelintä käsittelemään vakavia eettisiä rikkomuksia
- Muita mahdollisia huomioita liittyen eettisten asioiden kurinpitoelimen perustamiseen sekä yhteisen
eettisen asioiden kurinpitosäännösten luomiseen
à Uusi säännöstö tulee sitomaan kaikkia Olympiakomitean jäsenjärjestöjä. Jokaisen jäsenjärjestön
tehtävä tarvittavat muutokset omiin sääntöihin ja määräyksiin 2021 aikana ja hyväksyä neà Säännöstön
oltava voimassa kaikissa jäsenjärjestöissä viimeistää 1.1.2022 ja toiminnassa mukana olevat
sitoutettu säännöstöön.

SP-L:n seuroille lähetetty alla oleva haku. Haku päättyy 14.5.2020
Covid-19 pandemia-avustukset liikunta- ja urheiluseuroille (erityisavustus)
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/covid-19-pandemia-avustukset-liikunta-ja-
urheiluseuroille-erityisavustus-
Avustusta voidaan hakea liikunta- ja urheiluseurojen yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu
Covid-19 pandemian vaikutuksista hakijan toimintaan 1.3-31.5.2020 välisenä aikana.

SP-L:n seuroille lähetetty alla oleva kysely vastattavaksi: Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tekee selvityksen
koronapandemian akuuteista vaikutuksista liikuntatoimialaan Suomessa. Osana selvitystä toteutetaan
kysely eri lajien urheiluseuroille. Kyselyllä kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia seurojen taloudelle
ja toiminnalle.  Tavoitteena on luoda eri tahoille (OKM, VLN, lajiliitot, kunnat) yhteinen tilannekuva
koronapandemian vaikutuksista sekä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.

11§  Seuraava/seuraavat kokoukset

Alustavasti sovittu SP-L:n hallituksen vuoden 2020 kokoukset sekä kevät- ja syyskokous:
su 6.9.
su 18.10.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fminedu.fi%2Favustukset%2Favustus%2F-%2Fasset_publisher%2Fcovid-19-pandemia-avustukset-liikunta-ja-urheiluseuroille-erityisavustus-&data=02%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Cb9f693c298ec49c8bb1808d7f1bf3e35%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637243676139619399&sdata=aehDE2x9w6EGFMLBwJ5LY24fMashy1LWL0ZzRsBLcvI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fminedu.fi%2Favustukset%2Favustus%2F-%2Fasset_publisher%2Fcovid-19-pandemia-avustukset-liikunta-ja-urheiluseuroille-erityisavustus-&data=02%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Cb9f693c298ec49c8bb1808d7f1bf3e35%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637243676139619399&sdata=aehDE2x9w6EGFMLBwJ5LY24fMashy1LWL0ZzRsBLcvI%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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su 29.11.
su 29.11. syysliittokokous
su 13.12. järjestäytymiskokous

12§  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.30.

Jari Eronen Eva Fredriksson
puheenjohtaja sihteeri

https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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