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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 6/2020

AIKA Sunnuntai 18.10.2020 klo 12.00
PAIKKA Ravintola Casa Mare, Gylden-kabinetti, Gyldenintie 6, Helsinki
LÄSNÄ Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen,

Mika Metsä-Eerola, Jari Nieminen, Tuukka Ylönen

ESTE Hannu Aaltonen, Harri Lehtinen

1§  Kokouksen avaus

Kokouksen avasi klo. 12.00 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

· 6.9.2020 hallituksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja löytyy SP-L:n
Sporttisaitti-sivulta http://splpetanque.sporttisaitti.com/

· OKM:n valtion yleisavustukseksi vuodelle 2021 on auennut 25.9. ja hakemusten on oltava
OKM:ssa 30.10.2020 klo 16.15. Päätökset pyritään tekemään helmikuun 2021 loppuun
mennessä. Vuoden 2021 päätöksissä pyritään tekemään myös ehdolliset ja suuntaa antavat
(=mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat) päätökset vuosien 2022-2024
avustuksista. Avustusta on kuitenkin haettava vuosittain. Fredriksson valmistelee Erosen
kanssa.

· Dokumenttia, joka kertoo tilanteen 30.9.2020 verrattavissa budjettiin (ja viime vuoteen) saatiin
jaettiin kokouksessa.

Tilanne 11.10.2020. on, että 42 seuraa on maksanut 2020 jäsenmaksunsa ja 420
aikuislisenssejä + 24 junnulisenssiä on maksettu. Viime vuonna tilanne 20.10.2019 oli, että
47 seuraa on maksanut jäsenmaksunsa ja 529 määrä aikuislisenssejä + 24 junnulisenssiä on
maksettu.
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· Syysliittokokous pidetään su 29.11. klo 13.00. Säästöpankki-areenassa (Pullerin halli),
Härkätie 17, Hämeenlinna. Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 12.45.

Erovuorossa olevat hallitusjäsenet: Jari Nieminen, Eva Fredriksson ja Harri Lehtinen.
Lehtinen ilmoittanut, että ei ole käytettävissä uutta kautta varten.

· Pidetään muistissa: Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM:n myöntämien liikuntajärjestöjen
valtionavustuksien arviointiperusteisiin tulee muutoksia 2021 lähtien kun arviointiin lisätään
toiminnan eettiset kriteerit. Tästä asiasta lisää myös kyselyn yhteydessä sivulla 16:

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.

· School Action Day –tapahtuma järjestettiin tänä vuonna kuudetta kertaa. Tapahtuman oli alun
perin tarkoitus pitää 23.9.2020 klo 09-15 Myyrmäen urheilupuistossa, Vantaalla. Koronan
takia liikuntapisteitä ei järjestetä, vaan tapahtuma toteutetaan kokonaan erilaisella konseptilla
virtuaalitapahtumana, jossa mukana olevia tahoja oli pyydetty tekemään 30 sek. mittainen
esittelyvideo. Niin lyhyeen videopätkään ei liitto kyennyt saamaan mainosta mahtumaan.

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.

7§  Kilpailutoiminta

· Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
o Olympiakomitea ja SUEK järjesti keskustelutilaisuuden keskitetystä eettisten asioiden

kurinpitojärjestelmästä 15.10. 2020. Tilaisuudessa käytiin läpi kurinpitomääräysten
tämänhetkinen tila ja prosessin vaihe.
- Eronen osallistui.

o SUEKin hallituksen kokouksessa 5/2020, 9.9.2020 SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson kävi
lävitse ajankohtaisia asioita. Näitä olivat muun muassa talouden toteuma ja ennuste sekä
Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksen tulosten julkaiseminen. Tutkimuksen
jatkohyödyntämistä ja viestintää varteen koottiin hallituksen urheilijajäsen Panu Aution johdolla
urheilijapaneeli. Testauspäällikkö Katja Huotari esitteli dopingtestauksen tilanteen sekä covid-19
pandemian vaikutuksen testaukseen. SUEK noudattaa WADAn ja kotimaisten viranomaisten
ohjeita dopingvalvonnassa. Hallituksessa keskusteltiin toimintaympäristön muutosten huomioon
ottamisesta SUEKin toiminnassa. Esille nousivat muun muassa eettisten asioiden merkityksen
kasvu yleisesti ja urheilussa sekä SUEKin tehtävät.

o Suomen antidopingsäännöstö on hyväksytty ja tulee voimaan 1.1.2021. Uutta
antidopingsäännöstöä esitellään SUEKin järjestämässä liittotilaisuudessa 4.11.2020. Yhtenä
uutuutena on myös antidopingiin liittyvä koulutusstandardi, josta kerrotaan tarkemmin
liittotilaisuudessa. Lisätietoa tilaisuudesta tässä liittotiedeotteessa.
Suomen antidopingsäännöstö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön, jonka Maailman
antidopingtoimisto WADA hyväksyi marraskuussa 2019. Suomen antidopingsäännöstöä
muokattiin WADAn antidopingorganisaatioille laatimien mallisääntöjen perusteella. Yhtenä isona
muutoksena säännöstössä on dopingrikkomusten kurinpitovallan siirtyminen urheilujärjestöiltä
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Antidopingasioiden kurinpitolautakunnalle. Tällä muutoksella varmistettiin WADAn vaatimus
riippumattomasta kurinpidosta dopingrikkomuksissa. Tämän johdosta Suomen Olympiakomitea
päätti syyskokouksessaan 2019, että kaikki sen jäsenjärjestöt muuttavat sääntöjänsä
vastaamaan uutta vaatimusta.

· Liitto oli ilmoittautunut mukaan ensi vuonna pidettävään SM-viikkoon (1.-4.7.2021) Salossa.
o Koronaviruksen aiheuttamat tapahtumasiirrot maailmalla siirtävät seuraavan SM-viikon

Salossa vuodella eteenpäin, eli seuraavan kerran kisataan Salossa 2022.

· Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen) sekä seurauutisia
o Eurassa on alkamassa valmennusta Aatu Stenbergin johdolla.

Lokakuu

· Suunniteltu Suomi-Viro -maaottelu (3.10.) päätettiin yhdessä Viron liiton kanssa siirtää
turvallisempaan ajankohtaan. Viron luku ylitti 17.9. matkustusrajana 25 tartuntaa/100000
hlö.kohden.

· la 17.10. Finnish Ladies
o Kilpailujärjestäjä Euran Raiku ry.
o Pelipaikka Mekaanikontie 3, Eura.
o Tulokset löytyvät https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/muut-

kilpailut/finnish-ladies/2020/tulokset/
1. Kati Nieminen, Helena Kuivasniemi-Lehti, Seija Uusitalo
2. Katriina Tuominen, Terttu Haavisto, Arja Hakala
3. Ninna Hätönen, Päivi Lehtonen-Palmqvist, Outi Raitasuo.

o Tuomarina Juhani Hirvonen.
o Kilpailun veti Arto Brand.

· la 24.10. SM-ammunta
o Kilpailujärjestäjä Helsinki Petanque ry.
o Pelipaikka Pasilan halli, Tallikatu 34, Helsinki.
o Ilmoittaneita on 18 henkilöä miesten, 9 naisten, 17 veteraanien ja 3 juniorien sarjassa.

· la-su 31.10. - 1.11. Juniorien SM-viikonloppu Pasilan hallille
o Kilpailujärjestäjä
o Pelipaikka Pasilan halli
o Kilpailun vetää Mikko ”Sutta” Soikkeli.
o Kahden päivän aikana pelataan singeli, duppeli ja trippeli myöhemmin ilmoitettavassa

järjestyksessä ja aikataulussa.

Marraskuu:
· la 21.11. Finnish Veterans

o Päätettiin, että tämä kilpailu peruutetaan. Syynä on, että yhteen halliin kerääntyisi liian
iso määrä henkilöitä ja näin koronan jyllätessä, turvavälien pitäminen olisi haasteellista.

Vuosi 2021
Ehdotus vuoden 2021 alustavaksi kilpailukalenteriksi löytyy SP_L_kilpailukalenteri2021.pdf

8§  Valmennustoiminta
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http://www.petanque.fi/forum/?view.php?title=Alueet/Kymi-Saimaa
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· Valmennus
o Valmennustiimiin kuuluu: Mukana Harri Lehtinen, Mika Metsä-Eerola, Arttu Poikolainen,

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

9§  Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

10§ Tiedoksi

Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan
Tulevat toiminnanjohtajien infot ja muuta ajankohtaista:

o ke 14.10 missä aiheina Koronakatsaus ja toimitusjohtajan ajankohtaiset, Lajiliittojen ja muiden
liikuntaa edistävien järjestöjen valtioavut 2021, Olympiarahasto, valmennusrahasto,
Järjestöjohtamisen osaamisen kehittämistyö, Teosto ja Gramex sekä Tuplaturva sopimukset
2021

o ke 18.11 klo 8.30-10.30
o ke 16.12 klo 8.30-10.30

Suomen Olympiakomitean hallitus vahvisti kokouksessaan 22.9.2020 päivitetyn yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelman sekä toiminnan ja talouden suunnittelun raamin vuodelle 2021. Lisäksi hallitus kuuli
tilannekatsaukset uudesta osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta, huippu-urheilun menestystavoit-
teiden rakentamisesta sekä liikunnan ja urheilun kuntavaaliteemoista. Hallituksen seuraava kokous on
27.10. Tuolloin tehdään mm. lopullinen esitys Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
2021.

Suomen Olympiakomitean syyskokous ja sitä edeltävän hallitusehdokkaiden esittelytilaisuus lauantaina
21.11.2020 klo 11.00 alkaen. Kokouksen esityslistalla sääntömääräisten asioiden lisäksi mm. Olympia-
komitean puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi nelivuotis-
kaudeksi, huippu-urheilun menestystavoitteet vuoteen 2024 mennessä sekä Olympiakomitean sääntö-
muutokset. Jotta liiton puheenjohtajalla olisi Suomen Olympiakomitean syyskokouksessa valmiina -
- Suomen Olympiakomitean puheenjohtajavaaliäänestystä varten kysytty mielipiteitä ehdokkaaksi SP-L:n
liiton hallitukselta.

Puheenjohtaja on vastannut Suomen Olympiakomitean kyselyyn: Koronatilanteen jatkuessa on syytä
tehdä katsaus koronaviruspandemian vaikutuksiin järjestönne omaan toimintaan kesä-syyskuun 2020
aikana. Tietoja käytetään mm. vaikuttamistyöhön.

Oikeusministeriö järjestää kuulemistilaisuuden kansalaisjärjestöille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille
maanantaina 19.10. klo 9.00-11.30 liittyen pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan kirjatun
rasismin- ja syrjinnänvastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman laatimiseen.

11§  Seuraava/seuraavat kokoukset

su 29.11. klo 10.00 Säästöpankki-areena (Pullerin halli), Härkätie 17, Hämeenlinna
su 29.11. klo 13.00. Syysliittokokous Säästöpankki-areena (Pullerin halli), Härkätie 17,
Hämeenlinna. Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 12.45
su 13.12. järjestäytymiskokous

12§  Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.15.00.
Jari Eronen Eva Fredriksson
puheenjohtaja sihteeri
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