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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021

AIKA 7.2.2021
PAIKKA Team kokous
LÄSNÄ Hannu Aaltonen, Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen, Mika

Metsä-Eerola, Jari Nieminen, Petri Taipalvesi, Tuukka Ylönen

ESTE -

1§  Kokouksen avaus

Kokouksen avasi klo 16.00 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

· 12.12.2020 hallituksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse ja allekirjoitus myös hoidettu.
Pöytäkirja löytyy SP-L:n Sporttisaitti-sivulta http://splpetanque.sporttisaitti.com/

· Vuoden 2021 matkustussääntöä löytyy
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162635/VM_2020_82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Kotimaan kokopäiväraha on 44 euroa ja osapäiväraha 20 euroa. Vuoteen 2020 verrattuna
kokopäiväraha nousi euron, osapäiväraha pysyi ennallaan. Verovapaa ateriakorvaus nousee
10,75 eurosta 11,00 euroon.

· Tilanne (5.2.2021) on, että 15 seuraa on maksanut 2021 jäsenmaksunsa ja 32 aikuislisens-
sejä + 0 junnulisenssiä on maksettu. Tilanne (7.2.2020) oli, että 29 seuraa on maksanut 2020
jäsenmaksunsa ja 261 määrä aikuislisenssejä + 12 junnulisenssiä on maksettu.

· Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisteriin on päivitetty hallitusjäsenet ja
nimikirjoittajatiedot. SP-L:n sääntöjen mukaan liiton nimen allekirjoittaa liittohallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun liittohallituksen jäsenen kanssa, aina
kaksi yhdessä.
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· Katso-palvelu poistuu käytöstä kevään 2021 aikana. Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-
tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.

· Sääntömääräinen kevätliittokokoukseen liittyen: Esille olevia asioita oli:
1. Luonnos vuoden 2020 toimintakertomukseksi on jaettu hallitusjäsenille asialistan

kanssa ja kertomus pyydetään tarkistamaan.
2. Vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase dokumentit lähetetty hallitusjäsenille 5.2. Tilinpäätös

hyväksyttiin ja taseet allekirjoitetaan. Tilinpäätös jätetään tilintarkastajille lähempää
tutkintaa varten.

· CEP:n kongressi pidetään 17.4.2021 Zoom-kokouksena.

· Confédération Européenne de Pétanque CEP koostuu:
40 liittoa/40 maata
8879 seuraa
Yhteensä 404467 pelaajaa:
- 219118 veteraania (+55)
- 152669 (23-54 v)
- 10833 (18-22 v)
- 21847 (alle 17 v)

· Toiminnan kehitys
o Jatketaan kehitystyötä.

6§  Tiedotustoiminta

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

· Petanque-lehti vuoden 2020 sisällöllä on julkaistu 4.1.2021. Lehti löytyy Sporttisaitilta
https://1589289.166.directo.fi/@Bin/efae923336dfb3b28b18ece73e161849/1610459580/appli
cation/pdf/855003/Petanquelehti%202021.pdf .

7§  Kilpailutoiminta

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
vastaa antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden ja -
viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta sekä tekee aktiivista yhteistyötä niin kansallisesti
kuin kansainvälisesti.
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on avannut uudet nettisivut https://suek.fi/ .

Liiton vastuuhenkilö on Mika Metsä-Eerola. SP-L:n ohjelma löytyy osoitteesta: Suomen
Pètanque-Liiton ry. antidopinohjelma 2016 final.pdf .

· Antidoping- ja (alkoholisopimus)kilpailu- ja edustussopimus
o Molemmat lomakkeet yhdistetään ja sopimus kulkee vastaisuudessa nimellä

Urheilijasopimus.

https://www.olympiakomitea.fi/
https://1589289.166.directo.fi/@Bin/efae923336dfb3b28b18ece73e161849/1610459580/application/pdf/855003/Petanquelehti%202021.pdf
https://1589289.166.directo.fi/@Bin/efae923336dfb3b28b18ece73e161849/1610459580/application/pdf/855003/Petanquelehti%202021.pdf
https://suek.fi/
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· Féderation Internationale de Pétanque et Jeu Provençal FIPJP on päivittänyt uudet säännöt
petankille. Säännöt löytyvät niin CEP kuin FIPJP sivuilta.

Vuosi 2021

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

Muistutuksena, että osallistumismaksut seuran kautta.

Vuoden 2021 päivitetty kilpailukalenteri (muutokset mahdollisia, täydennykset todennäköisiä).
löytyy https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailukalenterit/2021/

Ennen maaliskuuta 2021 ei koronaviruksen takia järjestetä liiton alaisia kilpailuja.

Maaliskuu:
· la 13.3. ja mahdollisesti myös 14.3. EM-karsinta, miehet ja MM-karsinta, naiset 1. osakilpailu.

Osakilpailun mahdollinen kaksipäiväisyys varmistuu lähempänä ko. karsintaa.
o Kilpailujärjestäjä Kouvolan Urheilupetanque ry.
o Osallistumismaksu 160,00 euroa/joukkue.
o Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat

Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman
sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin
allekirjoitettu.

o Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana
vain kolme pelaajaa, kilpailutoimi keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan
valinnasta. Hallitus tukee/hyväksyy kilpailutoimi valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä
pelaajasta.

o Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.

· 27.3. (HUOM! Muuttunut ajankohta) EM-karsinta, veteraanit +55, 1. osakilpailu
o Kilpailujärjestäjä: TUR Turun Pétanque-Seura ry.
o Osallistumismaksu 160,00 euroa/joukkue.
o Järjestämiskorvaus on max 200,00 €.
o Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat

Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman
sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin
allekirjoitettu.

o Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana
vain kolme pelaajaa, kilpailutoimi keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan
valinnasta. Hallitus tukee/hyväksyy kilpailutoimen valintaa kisoihin lähetettävästä
neljännestä pelaajasta.

Huhtikuu:
· la 10.4. Tarpeen mukaan myös su 11.4. EM-karsinta, miehet, ja MM-karsinta, naiset, 2.

osakilpailu. Osakilpailun mahdollinen kaksipäiväisyys varmistuu lähempänä ko. karsintaa
o Kilpailujärjestäjä: HPQ Helsinki Petanque ry.
o Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.

· la 24.4. EM-karsinta, veteraanit +55, 2. osakilpailu
o Kilpailujärjestäjä: LIN Linnan Petanquistit ry.

https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailukalenterit/2021/
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o Järjestämiskorvaus on 200,00 €.

Toukokuu:
· la 8.5. Mahdollinen ylimääräinen karsinta, miehet EM-kisa, naiset MM-kisa ja veteraanit +55

EM-kisa.

· la 22.5. Sarjojen 1. kierros
o Kilpailujärjestäjä LOI Loimaan Petanque ry
o Järjestämiskorvaus on 500 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä). Yhtenä vaatimuksena

on vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä
o Osallistumismaksut. HUOM! Vuoden 2020 syysliittokokouksen hyväksytty aloite koskien

kilpailusääntöjen kohtaa 3.2.: Vuosittain toistuvissa kilpailuissa ei edellisen vuoden
voittajilta peritä osallistumismaksua, vaikka pelaajat pelaisivat eri joukkueissa (eli
maksuvapaus on henkilökohtainen). Maksuvapaus ei koske sarjatoimintaa.
- Yleinen SM-sarja 200 euroa/joukkue
- Yleinen 1. divisioona 160 euroa/joukkue
- Yleinen 2. divisioona 100 euroa/joukkue
- Naisten SM-sarja 160 euroa/joukkue
- Veteraanien SM-sarja 160 euroa/joukkue
- Veteraanien 1. divisioona 100 euroa/joukkue
- Veteraanien valtakunnallinen 2. divisioona 100 euroa/joukkue.

· la-su 29.-30.5. Baltic Sea Cup, Fra Mare Thalasso Spa, Haapsalu

Kesäkuu:
· to-su 3.-6.6. EM-kisat U23 ja Juniorit, Santa Susanna, Espanja

o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella
nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus
ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.

o Omavastuu U23:n kisamatkaa varten on 200,00 euroa/henkilö. Junioreiden omavastuu on
100 euroa/henkilö.

o HUOM! Joka kerta ei saa uutta vaatepakettia, vaan mikäli aikaisemmin saatu 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.

· la-su 12.-13.6. SM-Sekaduppeli ja SM-Sekatrippeli
o Kilpailujärjestäjä HPQ Helsinki Petanque ry
o Ko. yhteinen tapahtuman järjestämiskorvaus on 500 euroa. Molemmat tapahtumat

sidotaan pelattavaksi yhdellä paikkakunnalla.
o Osallistumismaksu on 20 euroa/pelaaja. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä

osallistumismaksua.

Heinäkuu:
· su-la 4.-10.7. SM-kisaviikko

o Järjestäjä Jyväskylän Valo ja Suomen Pétanque-Liitto. Jyväskylän osalta Juha Karppanen
ja SP-L:n osalta Jari Eronen

o Pelipaikka LähiTapiola Areenan parkkipaikka, Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä.
Pelikentän pohjana tulee näin ollen olemaan asfaltti, päällä noin sentin kerros 0-16 mm
graniittimursketta.

o Pelijärjestys (alustava):

https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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- su 4.7.: VS ES
- ma 5.7.: VD
- ti 6.7.: VT JS JT
- ke 7.7.: VSD JD
- to 8.7.: YS NT
- pe 9.7.: YD ND
- la 10.7.: YT NS

o Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji.
Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä osallistumismaksua.

o Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua.

· 15. -18.7. MM-kisat, Miehet,. 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.
o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella

nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus
ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.

o HUOM! Joka kerta ei saa uutta vaatepakettia, vaan mikäli aikaisemmin saatu 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.

· 31.7. Sarjojen 2. kierros
o Kilpailujärjestäjä: PSC Järvenpää.
o Järjestämiskorvaus on max 500,00 €. Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan

tasoinen ruokailu sarjakierrospäivänä.

Elokuu:
· la 14.8. Seura SM

o Kilpailujärjestäjä: KOP Koski-Petankki ry.
o Järjestämiskorvaus on max 400,00 €
o Osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä

osallistumismaksua. Mikäli samasta seurasta osallistuu enemmän kuin yksi joukkue, ko.
seuran ensimmäisen maksavan joukkueen osallistumismaksu on 140 euroa ja sitä
seuraavien 100 euroa/joukkue.

· la 28.8. Sarjojen finaalit/karsinnat
o Kilpailujärjestäjä: ERP Eura Raiku ry.
o Järjestämiskorvaus on max 350,00 €. Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan

tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä.
o  Palkintostipendit

Yleinen SM-sarja
1. 700 euroa
2. 350 euroa
3. 250 euroa

Runkosarjan voittajalle 200 euroa.
Yleinen 1. divisioona

1. 300 euroa
2. divisioona

1. 200 euroa
Naisten SM-sarja. Palkintostipendit mikäli 12 tai enemmän joukkueita osallistuu:

http://www.cmp2020.ch/
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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1. 500 euroa
2. 200 euroa
3. 160 euroa.

Veteraanien SM-sarja
1. 500 euroa
2. 300 euroa
3. 200 euroa

Veteraanien 1. divisioona
1. 300 euro

Veteraanien valtakunnallinen 2. divisioona
1. 200 euro

Syyskuu:
· su-ti 19.-21.9 EM-kisat, +55 Albertville, Ranska

o Omavastuu 300,00 euroa/henkilö.
o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella

nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus
ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.

o HUOM! Joka kerta ei saa uutta vaatepakettia, vaan mikäli aikaisemmin saatu 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.

· to-su 23.-26.9. EM-kisat, miehet, Albertville, Ranska
o Omavastuu 300,00 euroa/henkilö.
o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella

nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus
ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.

o HUOM! Joka kerta ei saa uutta vaatepakettia, vaan mikäli aikaisemmin saatu 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.

Lokakuu:
· 16.10. Finnish Ladies

o Kilpailujärjestäjä: LOI Loimaan Petanque 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:
Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy naisten osalta 8 joukkueella.

· 23.10. SM-ammunnat (miehet/naiset/juniorit/+55)
o Kilpailujärjestäjä: HPQ Helsinki Petanque ry.
o Järjestämiskorvaus on max 200,00 €
o Osallistumismaksu aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji. Edellisen vuoden mestarilta ei peritä

osallistumismaksua. Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua.

Marraskuu:
· 4.-7.11. Naisten MM-kisat, Ayutthaya, Thaimaa

https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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o Omavastuu 450,00 euroa/henkilö.
o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella

nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus
ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.

o HUOM! Joka kerta ei saa uutta vaatepakettia, vaan mikäli aikaisemmin saatu 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.

· Joko 13. tai 14.11. Finnish Masters (järjestyksessä 10. kerta)
o Kilpailujärjestäjä: TUR Turun Pétanque-Seura ry
o Järjestämiskorvaus on max 400,00 €, sisältäen hallimaksun ja ruokailun
o Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
o Palkinnot:

Finnish Masters Kiertopalkinto + 1) 600,00 €, 2) 300,00 €, 3) 150,00 € stipendeinä
kapteenin seuralle: Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy Masters osalta
16 joukkueella.

· Joko 13. tai 14.11. Finnish Veterans
o Kilpailujärjestäjä TUR Turun Pétanque-Seura ry
o Järjestämiskorvaus on max 400,00 €, sisältäen hallimaksun ja ruokailun.
o Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
o Palkinnot:

Finnish Veterans kiertopalkinto + 1) 600,00 €, 2) 300,00 €, 3) 150,00 € stipendeinä
kapteenin seuralle.
Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy: Veterans osalta 16 joukkuetta/kisa.

Joulukuu:
· to-su 2.-5.12. EuroCup,  Saint Yrieix, Ranska

o Suomen edustajaa voidaan tukea liiton taholta kustannuksissa budjetin rajoissa.
o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai

uudella nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen,
mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.

Muita kilpailuja, joiden ajankohta ei vielä tiedossa:

· Suomen Cup. Päätös kilpailuajankohdasta tehdään mahdollisimman pian. Kisat voidaan
tarpeen tullen pitää kesäkaudelle (ulkokentille).
o Kilpailujärjestäjä: HPQ Helsinki Petanque ry
o Järjestämiskorvaukset maksetaan seuroille ja halliyhdistyksille, max. 200 euroa/päivä.
o Alkukarsinnan ja finaalin jälkeen kilpailun voittaja, jolla on ensisijainen oikeus edustaa

Suomea EuroCupissa 2.-5.12. on selvillä. Suomen edustajaa voidaan tukea liiton taholta
kustannuksissa budjetin rajoissa.

o Osallistumismaksu 100 euroa / seura.
o Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat

Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman
sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin
allekirjoitettu.

· Viro – Suomi (Suomi - Viro) –maaottelu

https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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· Korvaava kisa Naisten EM-kisalle, joka peruutui vuonna 2020
CEP:n päätöksellä vuoden 2020 Naisten EM-kisat perutettu. Sovittu, että vuonna 2021
tarjotaan vuoden 2020 karsintojen voittajajoukkueelle Ninna Hätönen, Mirva Näsilä, Päivi
Lehtonen-Palmqvist, Pia Anttonen tarjotaan jokin vastaava kisa, mikäli CEP ei päätä järjestää
naisille EM-kisaa 2021. On sovittu, että yksi mahdollinen kisa olisi International Pétanque
Féminin Palavas les Flots -kilpailua, omavastuulla 300,00 euroa/henkilö.
Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä
kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo
aikaisemmin allekirjoitettu.

Vuosi 2022
· Huhtikuu, European Congress, Belvaux, Luxemburg
· 3.-5.6. EM-kisat, Naiset, Torrelavega, Espanja
· SM-viikko, Salo. Monilajinen kisaviikko joka peruuntui vuonna 2020 ja siirretty vuoteen 2022.
· 13.-17.7. EM-kisa, singeli, duppeli, sekaduppeli, ’s-Hertogenbosch, Alankomaat
· MM-kisat, Miehet, Cotonou, Benin, Itä-Afriikka
· MM-kisat singeli, duppeli, sekaduppeli, Noumea Paita, Uusi-Kaledonia
· 29.9.-2.10. EM-kisat, U23, Almerimar, Espanja
· 29.9.-2.10. EM-kisat, Juniorit, Almerimar, Espanja
· 1.-4.12. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska

Vuosi 2023
· Huhtikuu, European Congress, Belvaux, Luxemburg
· EM-kisat, Veteraanit
· MM-kisat, Naiset
· EM-kisat, Miehet
· EM-kisat U23
· EM-kisat juniorit
· 30.11.-3.12. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska

8§  Valmennustoiminta

· Valmennus
o Vastuuhenkilöt: Mika Metsä-Eerola, Jari Eronen ja Tuukka Ylönen. Lisäksi sovittu, että

voidaan pyytää muita hallituksen ulkopuolelta mukaan toimintaan projektikohtaisesti.
Henkistä valmennusta: psykologi Kimmo Häärä.

o Mikko ”Sutta” Soikkeli (RIE) jatkaa alle 18-vuotiaiden valmentajana.

9§  Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

10§ Tiedoksi
Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan
Tulevat toiminnanjohtajien infot ja muuta ajankohtaista:

o ke 27.1.2021 klo 8.30-10.30. Asioina mm. Toimitusjohtajan ajankohtaiset, valtionavustustoiminnan
kehittäminen ja digitalisointi, huippu-urheilun datastrategian tilanne, kuntavaalien vaikuttamisen
sisällöt

https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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ke 17.2 klo 8.30-10.30. Aiheina mm. toimitusjohtajan ajankohtaiset, Olympiakomitean jäsenpalvelut,
Suomisportin seurapalvelu 2.0, Yhdistyksen hallitusjäsen koulutuksen tarvekartoitus, yhdistyslain
muutos.

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 hallitus kokoontui 16.12.2020 ensimmäisen kerran puheenjohtaja Jan
Vapaavuoren johdolla. Järjestäytymiskokouksessaan uusi hallitus keskusteli liikunnan valtionrahoituksen
edunvalvontatyöstä ja valitsi edustajia urheilun yhteisiin toimielimiin.

Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 2.2. Kokouksessaan hallitus suunnitteli ja organisoi
toimintaansa vuodelle 2021 ja käsitteli Olympiakomitean lausunnon eduskunnalle koskien arpajaislain ja
siihen liittyvien lakien muuttamista. Seuraava kokous on 9.3.

Valtioneuvosto antoi 26. tammikuuta periaatepäätöksen koronaepidemian hybridistrategian
toimintasuunnitelman täydentämisestä.  Toimintasuunnitelman täydennyksessä kuvataan kolme
toimenpidetasoa epidemian kiihtymisen ja erityisesti virusmuunnosten leviämisen estämiseksi.
Periaatepäätöksen yhteydessä kerrottiin, että OKM valmistelee THL:n ja STM:n kanssa ohjeistusta lasten
ja nuorten ryhmäharrastamiseen. OKM julkaisi 2.2. ohjeistuksen lasten ja nuorten
ryhmäharrastustoiminnasta. Olympiakomitean ohjeistus päivitettiin tammikuun lopulla mainittuun
valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuen. Meillä aikuisilla, meillä liikunnan ja urheilun toimijoilla on
nyt iso vastuu jatkaa huolellista ja vastuullista työtä epidemian vastaisessa taistelussa. Toimitaan tarkoin
ohjeita noudattaen ja pidetään lasten ja nuorten harrastustoiminta pyörimässä!

Olympiakomitea: Poikkeuksellisena urheiluvuonna 2020 seuratoiminnan merkitys on ollut tavallisia
ulottuvuuksiaan syvempi: se ollut voimavara ja ilon lähde suomalaisille haasteellisina aikoina. Suomessa
on noin 10 000 urheiluseuraa ja noin 100 lajiliittoa ja keskusjärjestöä, joissa työskentelee tuhansia
urheilun ammattilaista ja noin puoli miljoonaa vapaaehtoista.  Kiitos siitä, että olette jaksaneet organisoida
toimintaa siten, että se on turvallista meille kaikille. Kampanjan aineistot jaetaan kaikkien lajiliittojen ja
urheiluseurojen vapaaseen käyttöön. Tiedotamme kampanjan ajankohdasta heti, kun se on mahdollista.

Valtiovarainministeriön valtionavustushankkeessa selvitetään, miten rahapelituotoista valtionavustuksia
myöntävien ministeriöiden avustuskäytäntöjä voitaisiin yhdenmukaistaa. Tavoitteena on, että yhdistykset
voivat hakea valtionavustuksia entistä sujuvammin.

Avoin kirje ministeri Saarikolle: Lasten ja nuorten liikunta ja urheilu mahdollistettava koronaviruksesta
huolimatta https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/12/avoin-kirje-ministeri-saarikolle-lasten-ja-nuorten-
liikunta-ja-urheilu-mahdollistettava-koronaviruksesta-huolimatta/ on julkaistu 12.1.21.

11§  Seuraava/seuraavat kokoukset

Sovittiin seuraavaksi kokousajaksi:
su 7.3.
Alla olevat kokousajankohdat pidetään alustavina
su 28.3.
su 28.3. kevätliittokokous

12§  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.09.

Jari Eronen Eva Fredriksson
puheenjohtaja sihteeri

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fminedu.fi%2Fdocuments%2F1410845%2F22330894%2FOKM%2BTHL%2BOhje%2Blasten%2Bja%2Bnuorten%2Bharrastustoiminnan%2Bj%25C3%25A4rjest%25C3%25A4misest%25C3%25A4%252C%2Brajoittamisesta%2Bja%2Bkeskeyttamisest%25C3%25A4.pdf%2Ff5c0e9e9-d9df-9d27-1c34-7847df1abb91%2FOKM%2BTHL%2BOhje%2Blasten%2Bja%2Bnuorten%2Bharrastustoiminnan%2Bj%25C3%25A4rjest%25C3%25A4misest%25C3%25A4%252C%2Brajoittamisesta%2Bja%2Bkeskeyttamisest%25C3%25A4.pdf%3Ft%3D1612263834846&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Cd79b5563b7b34d6f89ae08d8c7983bac%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637478805077544105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BkEHfeTGxu%2Ftv7Hxqo8Mu4smZDLspZNNN4YJcNfA8Hw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fminedu.fi%2Fdocuments%2F1410845%2F22330894%2FOKM%2BTHL%2BOhje%2Blasten%2Bja%2Bnuorten%2Bharrastustoiminnan%2Bj%25C3%25A4rjest%25C3%25A4misest%25C3%25A4%252C%2Brajoittamisesta%2Bja%2Bkeskeyttamisest%25C3%25A4.pdf%2Ff5c0e9e9-d9df-9d27-1c34-7847df1abb91%2FOKM%2BTHL%2BOhje%2Blasten%2Bja%2Bnuorten%2Bharrastustoiminnan%2Bj%25C3%25A4rjest%25C3%25A4misest%25C3%25A4%252C%2Brajoittamisesta%2Bja%2Bkeskeyttamisest%25C3%25A4.pdf%3Ft%3D1612263834846&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Cd79b5563b7b34d6f89ae08d8c7983bac%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637478805077544105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BkEHfeTGxu%2Ftv7Hxqo8Mu4smZDLspZNNN4YJcNfA8Hw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.olympiakomitea.fi%2F2021%2F01%2F21%2Fajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun%2F&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Cd79b5563b7b34d6f89ae08d8c7983bac%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637478805077549091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MYv4xrwBpYh3KXmB6uWUyyfj5cAevD0JNwmX%2Fh3KQRU%3D&reserved=0
https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/12/avoin-kirje-ministeri-saarikolle-lasten-ja-nuorten-liikunta-ja-urheilu-mahdollistettava-koronaviruksesta-huolimatta/
https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/12/avoin-kirje-ministeri-saarikolle-lasten-ja-nuorten-liikunta-ja-urheilu-mahdollistettava-koronaviruksesta-huolimatta/
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	o Kilpailujärjestäjä Kouvolan Urheilupetanque ry.
	o Osallistumismaksu 160,00 euroa/joukkue.
	o Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.
	o Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana vain kolme pelaajaa, kilpailutoimi keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan valinnasta. Hallitus tukee/hyväksyy kilpailutoimi valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä pelaajasta.
	o Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.
	o Kilpailujärjestäjä: TUR Turun Pétanque-Seura ry.
	o Osallistumismaksu 160,00 euroa/joukkue.
	o Järjestämiskorvaus on max 200,00 €.
	o Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.
	o Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana vain kolme pelaajaa, kilpailutoimi keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan valinnasta. Hallitus tukee/hyväksyy kilpailutoimen valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä pelaajasta.
	o Kilpailujärjestäjä: HPQ Helsinki Petanque ry.
	o Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.
	o Kilpailujärjestäjä LOI Loimaan Petanque ry
	o Järjestämiskorvaus on 500 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä). Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä
	o Osallistumismaksut. HUOM! Vuoden 2020 syysliittokokouksen hyväksytty aloite koskien kilpailusääntöjen kohtaa 3.2.: Vuosittain toistuvissa kilpailuissa ei edellisen vuoden voittajilta peritä osallistumismaksua, vaikka pelaajat pelaisivat eri joukkueissa (eli maksuvapaus on henkilökohtainen). Maksuvapaus ei koske sarjatoimintaa.- Yleinen SM-sarja 200 euroa/joukkue- Yleinen 1. divisioona 160 euroa/joukkue- Yleinen 2. divisioona 100 euroa/joukkue- Naisten SM-sarja 160 euroa/joukkue
	- Veteraanien SM-sarja 160 euroa/joukkue- Veteraanien 1. divisioona 100 euroa/joukkue- Veteraanien valtakunnallinen 2. divisioona 100 euroa/joukkue.
	o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.
	o Omavastuu U23:n kisamatkaa varten on 200,00 euroa/henkilö. Junioreiden omavastuu on 100 euroa/henkilö.
	o HUOM! Joka kerta ei saa uutta vaatepakettia, vaan mikäli aikaisemmin saatu 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.
	o Kilpailujärjestäjä HPQ Helsinki Petanque ry
	o Ko. yhteinen tapahtuman järjestämiskorvaus on 500 euroa. Molemmat tapahtumat sidotaan pelattavaksi yhdellä paikkakunnalla.
	o Osallistumismaksu on 20 euroa/pelaaja. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä osallistumismaksua.
	 15. (18.7. M
	o Päätetty, että Suomen joukkue on vuoden 2020 karsinnan voittanut: Seppo Lindman, Antti Pasanen, Arto Stenberg, Jyrki Salo.
	o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.
	o HUOM! Joka kerta ei saa uutta vaatepakettia, vaan mikäli aikaisemmin saatu 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.
	o Kilpailujärjestäjä: PSC Järvenpää.
	o Järjestämiskorvaus on max 500,00 €. Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivänä.
	o Kilpailujärjestäjä: KOP Koski-Petankki ry.
	o Järjestämiskorvaus on max 400,00 €
	o Osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä osallistumismaksua. Mikäli samasta seurasta osallistuu enemmän kuin yksi joukkue, ko. seuran ensimmäisen maksavan joukkueen osallistumismaksu on 140 euroa ja sitä seuraavien 100 euroa/joukkue.
	o Kilpailujärjestäjä: ERP Eura Raiku ry.
	o Järjestämiskorvaus on max 350,00 €. Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä.
	o  Palkintostipendit
	Veteraanien SM-sarja
	1. 500 euroa
	2. 300 euroa
	3. 200 euroa
	Veteraanien 1. divisioona
	1. 300 euro
	Veteraanien valtakunnallinen 2. divisioona
	1. 200 euro
	o Omavastuu 300,00 euroa/henkilö.
	o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.
	o HUOM! Joka kerta ei saa uutta vaatepakettia, vaan mikäli aikaisemmin saatu 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.
	o Omavastuu 300,00 euroa/henkilö.
	o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.
	o HUOM! Joka kerta ei saa uutta vaatepakettia, vaan mikäli aikaisemmin saatu 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.
	o Kilpailujärjestäjä: LOI Loimaan Petanque 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:Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy naisten osalta 8 joukkueella.
	o Kilpailujärjestäjä: HPQ Helsinki Petanque ry.
	o Järjestämiskorvaus on max 200,00 €
	o Osallistumismaksu aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji. Edellisen vuoden mestarilta ei peritä osallistumismaksua. Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua.
	o Omavastuu 450,00 euroa/henkilö.
	o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.
	o HUOM! Joka kerta ei saa uutta vaatepakettia, vaan mikäli aikaisemmin saatu 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.
	o Kilpailujärjestäjä: TUR Turun Pétanque-Seura ry
	o Järjestämiskorvaus on max 400,00 €, sisältäen hallimaksun ja ruokailun
	o Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
	o Palkinnot: Finnish Masters Kiertopalkinto + 1) 600,00 €, 2) 300,00 €, 3) 150,00 € stipendeinä kapteenin seuralle: Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy Masters osalta 16 joukkueella.
	o Kilpailujärjestäjä TUR Turun Pétanque-Seura ry
	o Järjestämiskorvaus on max 400,00 €, sisältäen hallimaksun ja ruokailun.
	o Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
	o Palkinnot: Finnish Veterans kiertopalkinto + 1) 600,00 €, 2) 300,00 €, 3) 150,00 € stipendeinä kapteenin seuralle.Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy: Veterans osalta 16 joukkuetta/kisa.
	o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.
	o Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.
	Kaikki pelaajat allekirjoittavat Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimukset tai uudella nimellä kulkevan, saman sisältöisen Urheilijasopimus -sopimuslomakkeen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin allekirjoitettu.



