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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 7/2020

AIKA Sunnuntai 29.11.2020
PAIKKA Säästöpankki-areena (Pullerin halli), Härkätie 17, Hämeenlinna
PAIKALLA Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen,

Harri Lehtinen, Jari Nieminen,

ESTE Hannu Aaltonen, Mika Metsä-Eerola, Tuukka Ylönen

1§  Kokouksen avaus

Kokouksen avasi klo 10.10. 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

· 18.10.2020 hallituksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja löytyy SP-L:n
Sporttisaitti-sivulta http://splpetanque.sporttisaitti.com/

· Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) valtion yleisavustushaku vuodelle 2021 saatettiin
jätettyä määräaikaan mennessä. OKM pyrkii tekemään päätökset helmikuun 2021 loppuun
mennessä.

· Tilanne (20.11.2020) on, että 42 seuraa on maksanut 2020 jäsenmaksunsa ja 421
aikuislisenssejä + 26 junnulisenssiä on maksettu. Viime vuonna tilanne 20.10.2019 oli, että
47 seuraa on maksanut jäsenmaksunsa ja 529 määrä aikuislisenssejä + 24 junnulisenssiä on
maksettu.

· Toiminnan kehitys
o Jatketaan kehitystyötä.

· Pidetään muistissa: Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM:n myöntämien liikuntajärjestöjen
valtionavustuksien arviointiperusteisiin tulee muutoksia 2021 lähtien kun arviointiin lisätään
mm. toiminnan eettiset kriteerit, kestävä kehitys, antidoping.
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· Junioripetanquen tuki ry:n varat ja kuulasetit luovutettu liitolle vuonna 2019.
o Junioripetanquen tuki-tilille on saatu kaksi lahjoitusta:

- 60,00 euron lahjoitus kun Karrona kilpailussa keväällä 2020 Oravaisten Pétanque-
seura oli päättänyt lahjoittaa finalisteille olevan pienen palkintosumman heidän
toivomansa kohteeseen ”Suomen petankin hyväksi”. Miska Nieminen ja Antti Lehtonen
täsmensivät valinnan koskemaan Liiton junioritoimintaa.
- 145,95 euron lahjoitus Pétanquen Erikoisseura Espoon Sivukuula ry:ltä (PSI). PSI:n
seuran hiukan yli 20-vuotinen toiminta päättyi virallisesti marraskuu 2020 lopulla ja he
lahjoittivat seuran tilillä olevat varat junioripetanquen hyväksi.

6§  Tiedotustoiminta

· Olympiakomitean sivuilta https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/23/ajankohtaista-tietoa-
koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/ löytyvät viimeiset ajankohtaiset tiedot ja
noudatettavat ohjeet koronavirustilanteeseen. Pysytään kanavilla ja seurataan
koronavirustilannetta. Epidemiatilanne muuttuu jatkuvasti ja kansainväliset tutkimusryhmät
tuottavat viruksesta päivittäin uutta tietoa.

o Olympiakomitean kautta saatu sähköposti 23.10. koskien ajankohtaista korona asiaa
lähetetty eteenpäin sähköpostitse seuroille.

· Petanque-lehti
o Arto Brand kerää materiaalia tulevaa sähköistä Petanque-lehteä varten.

7§  Kilpailutoiminta

· Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
o SUEKin sähköpostista 14.10.: Uusi antidopingsäännöstö sekä Kansainvälinen

koulutusstandardi tulevat voimaan vuoden 2021 alusta. Molemmat dokumentit
sisältävät velvoitteita myös urheilujärjestöille.
- SUEKin hallitus kokous järjestettiin 27.10.2020. SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson
esitteli talouden toteuman 9/2020 sekä loppuvuoden ennusteen. Lisäksi kerrottiin
vuoden vaihteessa valmistuvasta selvityksestä, jonka aiheena on Maailman
antidopingsäännöstön muutokset vuosina 2002–2015 ja muutosten vaikutuksista
ADT:en / SUEKiin. Vuoden vaihteessa uudistuvan antidopingsäännöstön vuoksi,
päivitetään myös liittojen ohjelmat. Ohjelmat laajennetaan koskemaan myös liittojen
toimia kilpailumanipulaation torjumisessa. SUEKin hallituksen seuraava kokous on
7.12.2020. Vuosikokous 11.12.2020.

· Liitto sai, ja tarttui mahdollisuuteen ilmoittautua vanhoin ehdoin, ja ilman virallisia ilmoittautu-
miskuvioita SM-kisaviikolle Salossa vuonna 2022. Tällä hetkellä 11 lajiliittoa ja 13 lajia on
vahvistanut osallistumisensa 2022 Salon SM-viikolle.

· Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen) sekä seurauutisia
o Arto Stenberg pitää maanantaisin petankkivalmennusta kahdelle ryhmälle.

Lokakuu

· la 24.10. SM-ammunta
o Kilpailujärjestäjä Helsinki Petanque ry.
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o Pelipaikka Pasilan halli, Tallikatu 34, Helsinki.
o Tuomareina toimivat: Juhani Hirvonen, Kalevi Kähönen, Mari Lohman, Mika Metsä-

Eerola, Jari Nieminen, Kati Nieminen.
o Kilpailun veti Arto Brand.
o Ilmoittaneita oli 18 henkilöä miesten (joista yksi peruutus), 9 naisten, 17 veteraanien ja

3 juniorien sarjassa.
o Tulokset löytyvät https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-

kilpailut/sm-ammunta/sm-ammunta-2020/tulokset/
Miehet:
1. Kimmo Keränen (TUR)
2. Jarkko Pahkala (KUP)
3. Miska Nieminen (HBY)
4. Jukka Holopainen (KUP)
Naiset:
1. Mirva Näsilä (PCP)
2. Arja Simonen (KUP)
3. Helena Kuivasniemi-Lehti (PCP)
4. Merja Salonranta (PCP)
Juniorit:
1. Jimi Lohman (RIE)
2. Pablo Foussier (RIE)
3. Antti Soikkeli (RIE)
Veteraanit:
1. Helena Kuivasniemi-Lehti (PCP)
2. Mirva Näsilä (PCP)
3. Outi Raitasuo (HBY)
4. Harri Näsilä (PCP)

· la-su 31.10. - 1.11. Juniorien SM-viikonloppu Pasilan hallille
o Pelipaikka Pasilan halli
o Kilpailujen monitoimimiehen toimi Mikko ”Sutta” Soikkeli.
o  Kahden päivän aikana pelattiin singeli ja trippeli lauantaina ja duppeli sunnuntaina.
o Tulokset löytyvät https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-

kilpailut/junioreiden-18-sm-kilpailut-2020/
o Juniorirahastosta palkittiin 100 euron kuulatarvike-lahjakorteilla seuraavat pelaajat:

- 2020 paras junioripelaaja: Neljä junioreiden SM-kultaa voittanut Jimi Lohman
- 2020 kehittynein junioripelaaja: Yhden mestaruuden ja kolme SM-hopeaa voittanut
  Pablo Foussier

o Kilpailuissa ei peritty osallistumismaksua.

Marraskuu:
· la 21.11. Finnish Veterans

o Lokakuun kokouksessa 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
Vuoden 2021 kilpailukalenteriksi löytyy SP_L_kilpailukalenteri2021.pdf

8§  Valmennustoiminta
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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.

o Mikko ”Sutta” Soikkeli (RIE) jatkaa alle 18-vuotiaiden valmentajana.
- Mikko Soikkeli johdolla pelattiin sunnuntaina 4.10. järjestettiin Pasilassa ”Junnut ensin”
duppeli, jossa jokaisessa joukkueessa tuli olla yksi juniori-ikäinen, 2003 tai sen jälkeen
syntynyt) pelaaja sekä aikuinen.
1. Paavo Soikkeli ja Teo Ekström
2. Juho Soikkeli ja Mari Lohman
3. Oliver Rouru ja Mikko Soikkeli
4. Antti Soikkeli ja Jimi Lohman
5. Iisa ja Jarkko Pahkala
6. Samu ja Anita Olkinuora
7. Petet Olkinuora ja Lohman

9§  Muut esille tulevat asiat

Christer ”Krille” Mattson Ahvenanmaalta on ollut yhteydessä liittoon tiedustelulla löytyisikö
kiinnostusta yhteistapaamisiin/-leiriin eläkeläisten kesken. Tapahtumat sijoittuisivat syksyllä
2021/2022.

10§ Tiedoksi

Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan
Tulevat toiminnanjohtajien infot ja muuta ajankohtaista:

o ke 16.12 klo 8.30-10.30
o - ke 27.1.2021 klo 8.30-10.30
o - ke 17.2 klo 8.30-10.30
o - ke 17.3 klo 8.30-10.30
o - ke 21.4 klo 8.30-10.30
o - ke 19.5 klo 8.30-10.30
o - ke 16.6 klo 8.30-10.30

Suomen Olympiakomitean syyskokous pidettiin lauantaina 21.11.2020 klo 11.00 alkaen.
- Kokouksessa tarkennettiin Olympiakomitean strategiaa sekä päätettiin vuoden 2021 toiminta- ja
taloussuunnitelmasta.
Syyskokous valitsi Olympiakomitean uudeksi puheenjohtajaksi Jan Vapaavuoren seuraavaksi nelivuotis-
kaudeksi. Hän voitti toisella äänestyskierroksella Susanna Rahkamon äänin 79-54. Varapuheenjohtajiksi
valittiin Susanna Rahkamo ja Sari Multala.
- Liitosta Olympiakomitean syyskokoukseen osallistui Eronen.

Suomen Olympiakomitea toteuttaa webinaarina liikunta- ja urheiluyhteisön Urheilujohdon huippukohtaa-
misen 3.12.2020 ja 28.1.2021, jossa paneudutaan suratoiminnan menestykseen ja johtamiseen. Huippu-
urheilun menestystä ja johtamista työstetään yhdessä 28.1.2021. -On tärkeää, että saamme
luottamusjohdon mukaan yhteiseen tekemiseen – ajankohta on haasteellinen vuosikokouksineen.
Toivottavasti myös uudet hallitukset saavat kutsun ja ehtivät mukaan.

Liiton seuroille sähköpostitse lähetetty kysely, jonka Olympiakomitea ja Kilpa- ja huippu-urheilun
tutkimuskeskus KIHU toteuttivat ja jonka tarkoituksena on selvittää koronaviruksen leviämistä urheilun
seura- ja kilpailutoiminnassa.
- Toteuttavat tahot lähettivät suuret kiitokset seuroille nopeasta reagoinnista korona-altistuskyselyyn.
Kyselyyn saatiin vastaukset 3400 seurasta, joista 3,5%:iin oli kohdennettu karanteenitoimenpiteitä
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seuratoiminnassa tapahtuneen koronavirusaltistuksen vuoksi. Kyselyn mukaan jatkotartuntoja todettiin 9%
seuroista, joita karanteeniin oli asetettu. Hyödymme tätä tietoa keskusteluissa sairaanhoitopiirien ja
alueiden tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Lajiliittojen hallintorakenteiden nykytilan ja työskentelyn tulevaisuuden osaamisen tarpeiden
kartoittamiseksi Likes-tutkimuskeskus on käynnistänyt keväällä 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön
toimeksiannosta tutkimus- ja kehittämishankkeen. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on käyttötiedon
tuottaminen lajiliittojen osaamisen tueksi. Lajiliittojen ja ylipäätään liikuntajärjestöjen hallitustyöskentelyä
on tutkittu Suomessa vähän. Hankkeen avulla avataan siten uusi näkökulma järjestöjohtamiseen.

11§  Seuraava/seuraavat kokoukset

su 13.12. järjestäytymiskokous. Kokouksen jälkeen järjestäytymiskokous on sovittu pidettäväksi
la 12.12. Teams-kokouksena.

12§  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.02.
Jari Eronen Eva Fredriksson
puheenjohtaja sihteeri
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