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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021

AIKA 25.4.2021
PAIKKA Team kokous
PAIKALLA 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 18.01 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

 7.3.2021 hallituksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja löytyy SP-L:n
Sporttisaitti-sivulta https://www.petanquefinland.com/

 Tilanne (18.4.2021) on, että 31 seuraa on maksanut 2021 jäsenmaksunsa ja 129
aikuislisenssejä + 5 junnulisenssiä on maksettu. Tilanne 16.4.2020 oli, että 39 seuraa on
maksanut 2020 jäsenmaksunsa ja 355 aikuislisenssejä + 20 junnulisenssiä on maksettu.

 Sääntömääräinen kevätliittokokous järjestettiin sähköpostikokouksena 28.3.2021.
Kokoukseen osallistui 8 seuraa, joilla oli yhteensä 19 ääntä. Vuoden 2020 toimintakertomus
hyväksyttiin. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille
tilivelvollisille vuodelle 2020.

 Confédération Européenne de Pétanque CEP:n kongressi pidettiin 17.4.2021 Zoom(etä)-
kokouksena.
o Jari Eronen osallistui kongressiin, missä mukana 32 kokousedustajaa Euroopan eri

petanqueliitoista. Kokouksessa oli esillä mm. seuraavat asiat: vuoden 2020 vuosikertomus
ja tilinpäätös ja niiden hyväksyntä. Vuoden 2022 budjetti, jäsenkartoitus.
Esille tuli, että tulevan syksyn EM kisat ja Eurocup päätetään vasta heinäkuun
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ensimmäisellä viikolla. Ensi vuoden naisten EM kilpailut Espanjassa ja ”duppelit, singelit,
sekaduppelit-kisat” Hollannissa.
Pöytäkirja, toimintakertomus ym. dokumentteja CEP:n sivuilta
https://www.cep-petanque.com/documents.html
https://www.cep-petanque.com/transfers.html

 Toiminnan kehitys
o Jatketaan kehitystyötä.

 Liiton päivitetty  tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy
https://www.petanquefinland.com/liitto/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuun/.

 Suomen Pétanque Liitto on merkattu rekisteriin 24.11.1982, eli 40-vuotisen taipaleen,
mahdollinen juhlinta lähestyy
o Liiton 30-vuotisjuhlaa vietettiin la 21.7.2012 Hämeenlinnassa, Kylpylähotelli Rantasipi

Aulanko. Sovittiin, että katsotaan, miten 40-vuotis juhlaa vietetään.

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.

7§  Kilpailutoiminta

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry https://suek.fi/.
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry uudistaa strategiaansa vuoden 2021 aikana.

o SUEKin hallitus kokous järjestettiin 22.3.2021.SUEKin pääsihteerin katsauksessa Teemu
Japisson kertoi WADAn virtuaalitapaamisesta, jossa keskusteluissa oli muun muassa
SUEKin toiminta koronatilanteessa, paperiton testaaminen, uusi Puhtaasti paras -
verkkokoulutus sekä antidopingohjelmat. SUEKin strategiatyö aloitettiin tammikuussa
jäsenjärjestöhaastatteluilla, joissa selvisi, että jäsenten odotukset SUEKin toimintaa kohtaa
olivat hyvin erilaiset, välillä jopa ristiriitaiset. Tämän vuoksi päätettiin kutsua kaikki jäsenet
koolle, ja käydä avoin keskustelu hallituksen hyväksymän strategiaversion pohjalta.

o Suomen urheilun eettinen keskus SUEK teki viime vuonna Suomessa ja ulkomailla
kaikkiaan lähes 2600 dopingtestiä, joista 2439 oli SUEKin kansallisen testausohjelman
testejä. Määrä on vuotuisen tavoitteen mukainen huolimatta poikkeuksellisesta, koronan
mullistamasta urheiluvuodesta. Dopingtestitilasto 2020

o Maailman antidopingtoimiston (engl. WADA; lyhenne sanoista World Anti-Doping Agency)
johto on tavannut jo 25 eri maan kansallisen antidopingorganisaation edustajia. Myös
Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin kanssa järjestettiin virtuaalikokous, jossa
keskusteltiin paitsi WADAn myös SUEKin ajankohtaisista asioista.

o Suomen antidopingsäännöstö, joka tuli voimaan 1.1.2021 koskee koko suolaista
järjestäytynyttä urheilua. Löytyy SUEKin sivuilta https://suek.fi/wp-
content/uploads/2020/12/Suomen-antidopingsäännöstö.pdf .

o Urheilijan opas maailman antidopingsäännöstöön 2021 on WADAn laatima ja SUEKin
suomeksi toimittama opas, joka auttaa urheilijaa ymmärtämään oikeutensa ja
velvollisuutensa antidopingtoiminnassa. Opas löytyy Liiton Sporttisaitilta
Kilpailijalle/Antidoping osiosta https://www.petanquefinland.com/kilpailijalle/antidoping/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cep-petanque.com%2Fdocuments.html&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C9fabb3af62794bc9cbe508d9040ec8ce%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637545283819687487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=231vxWMfUj0qKMqGZboAgru%2BTn5yGdeYqWFz40CQkG0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cep-petanque.com%2Ftransfers.html&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C9fabb3af62794bc9cbe508d9040ec8ce%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637545283819687487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nqrFlzza1AJrlucFISgUTZ1zWKAy4dRia54HuOHR%2Bcc%3D&reserved=0
https://www.petanquefinland.com/liitto/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuun/
https://www.olympiakomitea.fi/
https://suek.fi/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftiedotteet.suek.fi%2Fgo%2F1460000-1091944-71750076&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C5b42490038784cad811c08d8f363f2e9%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637526957885780587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yTfaDey6F5V%2Bj4B9ggi%2FOYfHd8Vaj9oo%2FPKshINtwjA%3D&reserved=0
https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/12/Suomen-antidopingsa%CC%88a%CC%88nno%CC%88sto%CC%88.pdf
https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/12/Suomen-antidopingsa%CC%88a%CC%88nno%CC%88sto%CC%88.pdf
https://www.petanquefinland.com/kilpailijalle/antidoping/
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o KAMU eli Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -pikaopas 2021 on julkaistu mm.
yleisimpiä ja sallittuja ja kiellettyjä astma-, flunssa-, kipu- ja allergialääkkeitä sekä
glukokortikoideja. Pikaopas löytyy Liiton Sporttisaitilta Kilpailijalle/Antidoping osiosta
https://www.petanquefinland.com/kilpailijalle/antidoping/

 Antidoping- ja (alkoholisopimus)kilpailu- ja edustussopimus on nyt nimeltään
Urheilijasopimus. Löytyy Sporttisaitilta/Kilpailijoille/Edustus missä myös dokumentti
Edustuspelaajien/joukkuejohtajan muistilista.

 Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen) sekä seurauutisia
o Fredriksson ollut yhteydessä aluetoimikuntien vetäjiin ja kysellyt kuulumisia aluetoiminnan

suhteen:

Länsi kokoontui Teams-kokoukseen 12.4.2021. Seuraava kokous on 30.8.

Kymi-Saimaan alueella on edelleen vireää toimintaa. Alue on maantieteellisesti laaja ja
seuroja on mm. seuraavista kunnista Jyväskylä, Kuopio, Varkaus, Mikkeli, Joensuu, Kotka,
Kouvola, Joutseno, Savitaipale, Kuusankoski joten potentiaalia löytyy.

Häme. Innokkaita ja osaavia toimijoita ei ole ilmaantunut.

Etelä: Espetillä ei ole ollut viime vuosina toimintaa.  Viime vuosina vuosikokoukseen on
tullut edustajia parista seurasta. Seuraava vuosikokous kutsutaan koolle 27.4.

Pohjoinen: ei vielä saatu vastausta.

Vuosi 2021

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

Muistutuksena, että osallistumismaksut seuran kautta.

Terveys ja turvallisuus huomioiden vuoden ensimmäiset liiton alaiset kilpailut olisivat 12. - 13.6. SM-
sekaduppeli/-trippeli ja seuraavaksi sarjojen 1. kierros 19.6.

Brand tekee kilpailukutsut kesän ensimmäisiin kilpailuihin.

Confédération Européenne de Pétanque CEP:n kongressissa 17.4. esille tuli, että tulevan syksyn EM
kisat ja Eurocup päätetään vasta heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Kesäkuun alussa olevat U23 ja
Junioreiden EM-kisoista ollaan jo saatu tieto, että ne siirtyvät myöhempään ajankohtaan.

SP-L:n hallitus on aikaisemmassa kokouksessa päättänyt, että kevään arvokilpailukarsinnat miesten
ja naisten (13.3., 10.4.) sekä veteraanien (+55) (27.3., 24.4.) siirretään, koronatilanteen vuoksi
myöhempään ajankohtaan. Koska CEP vasta heinäkuun ensimmäisellä viikolla tekee päätöksen
kilpailujen pitämisestä alkuperäisinä ajankohtina (EM-veteraanikisa 19.-21.9. ja EM-miesten kisa 23.-
26.9.) sovittiin, että kun/jos ko. arvokisat pidetään, niin niille on järjestettävä heinä-elokuun aikana
karsinnat.

Toukokuu:

https://www.petanquefinland.com/kilpailijalle/antidoping/
https://www.petanquefinland.com/kilpailijalle/edustus/
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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 Baltic Sea Cup, Fra Mare Thalasso Spa, Haapsalu Tämän hetkisen tilanteen mukaan kilpailu
siirtyy toukokuulta (lasu 29.30.5.) joko kesän loppuun tai syksyn alkuun.

Kesäkuu:
 lasu 12.-13.6. SM-Sekaduppeli/- trippeli

o Kilpailujärjestäjä HPQ Helsinki Petanque ry

 la 19.6. Sarjojen 1. kierros
o Kilpailujärjestäjä LOI Loimaan Petanque ry

Heinäkuu:
 sula 4.10.7. SM-kisaviikko

o Järjestäjä Jyväskylän Valo ja Suomen Pétanque-Liitto.
o Pelipaikka LähiTapiola Areenan parkkipaikka, Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä.

 15. 18.7. MM-kisat, Miehet,. Lausanne, Sveitsi 5.4.2021 saatu tieto CEP:n kautta, että
FIPJP on peruttanut tämän kisan.

 la 31.7. Sarjojen 2. kierros
o Kilpailujärjestäjä: PSC Järvenpää.

Elokuu:
 la 14.8. Seura SM

o Kilpailujärjestäjä: KOP Koski-Petankki ry.

 la 28.8. Sarjojen finaalit/karsinnat
o Kilpailujärjestäjä: ERP Eura Raiku ry.

Syyskuu:
 suti 19.21.9 EM-kisat, +55 Albertville, Ranska. Kartta

 tosu 23.26.9. EM-kisat, miehet, Albertville, Ranska. Kartta

Lokakuu:
 16.10. Finnish Ladies

o Kilpailujärjestäjä: LOI Loimaan Petanque ry.

 23.10. SM-ammunnat (miehet/naiset/juniorit/+55)
o Kilpailujärjestäjä: HPQ Helsinki Petanque ry.

Marraskuu:
 4.7.11. Naisten MM-kisat, Ayutthaya, Thaimaa. Kartta

 Joko 13. tai 14.11. Finnish Masters (järjestyksessä 10. kerta)
o Kilpailujärjestäjä: TUR Turun Pétanque-Seura ry

 Joko 13. tai 14.11. Finnish Veterans
o Kilpailujärjestäjä TUR Turun Pétanque-Seura ry

http://www.cmp2020.ch/
https://www.google.com/maps/place/73200+Albertville,+France/@45.6645675,6.3811095,8584m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x478bc30913f57c6f:0x128d1550610e8157!8m2!3d45.675535!4d6.392726
https://www.google.com/maps/place/73200+Albertville,+France/@45.6645675,6.3811095,8584m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x478bc30913f57c6f:0x128d1550610e8157!8m2!3d45.675535!4d6.392726
https://www.google.com/maps/place/Phra+Nakhon+Si+Ayutthaya,+Phra+Nakhon+Si+Ayutthaya+District,+Phra+Nakhon+Si+Ayutthaya,+Thailand/@14.3536878,100.5512627,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e275daaebc8f83:0x47c36f90a7ff2b19!8m2!3d14.3692325!4d100.5876634
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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Joulukuu:
 tosu 2.5.12. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska. Kartta

Muita kilpailuja, joiden ajankohta ei vielä tiedossa:

 Suomen Cup. Päätös kilpailuajankohdasta tehdään mahdollisimman pian. Kisat voidaan
tarpeen tullen pitää kesäkaudella (ulkokentillä).
o Kilpailujärjestäjä: HPQ Helsinki Petanque ry

 Miesten EM-karsinta ja naisten MM-karsinta 1. ja 2. osakilpailu

 EM-karsinta, veteraanit +55, 1. osakilpailu

 Viro – Suomi (Suomi - Viro) –maaottelu

 Korvaava kisa Naisten EM-kisalle, joka peruuntui vuonna 2020

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

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 Confédération Européenne de Pétanque CEP järjesti Zoom(etä)seminaarin Coaching for
Coaches 24.3.2021.
- Tilaisuuteen osallistui 62 valmentaa mukaan lukien Mikko Soikkeli ja Arto Stenberg.
Tilaisuudessa esiteltiin uutta ”Kinovea” ohjelmaa ja kuultiin valmentaja haastattelut
Ranskasta, Saksasta ja Tanskasta.

https://www.google.com/maps/place/34+Impasse+des+Rouyeres,+16710+Saint-Yrieix-sur-Charente,+France/@45.691087,0.1434799,1052m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47fe2e199ca6e37d:0xd3c639b38a9a2239!8m2!3d45.691087!4d0.1456686
https://www.google.com/maps/place/39300+Torrelavega,+Cantabria,+Spain/@43.3529298,-4.0573871,1095m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd493e72ed01f43d:0xb11dcb6f47adc1a3!8m2!3d43.3488503!4d-4.0501505
https://www.google.com/maps/place/''s-Hertogenbosch,+Netherlands'/@51.6876005,5.306295,333m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c6ee37ad3edd37:0x400de5a8d1e7c50!8m2!3d51.6978162!4d5.3036748
https://www.google.com/maps/place/Cotonou,+Benin/@6.3722837,2.2560915,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x102354e509f894f7:0xc8fde921f89849f6!8m2!3d6.3702928!4d2.3912362
https://www.google.com/maps/place/Almerimar,+Almer%C3%ADa,+Spain/@36.7030235,-2.8009858,1207m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd705d9c5458de71:0x8e41b730b2813be3!8m2!3d36.7081803!4d-2.7925679
https://www.google.com/maps/place/Almerimar,+Almer%C3%ADa,+Spain/@36.7030235,-2.8009858,1207m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd705d9c5458de71:0x8e41b730b2813be3!8m2!3d36.7081803!4d-2.7925679
https://www.google.com/maps/place/34+Impasse+des+Rouyeres,+16710+Saint-Yrieix-sur-Charente,+France/@45.691087,0.1434799,1052m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47fe2e199ca6e37d:0xd3c639b38a9a2239!8m2!3d45.691087!4d0.1456686
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9§  Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

10§ Tiedoksi
Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan
Olympiakomitea käynnistää uuden toimintatavan – kertovat kaksi kertaa vuodessa seuratoiminnan
tuloksista. Haluamme nostaa seuratoiminnan arvostusta ja kiinnittää huomiota ajankohtaisin asioihin.
Julkaisimme ensimmäisen tilannekuvan 9. huhtikuuta yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Tilaisuutta isännöi Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori. Aiheita mm. Opetus- ja
kulttuuriministeriö seuratoiminnan tukena, Kansallinen Seuratietokanta ja Olympiakomitea seurojen
tukena. Olympiakomitean tavoitteena on seurojen jäsenmäärän kasvu. Yhdessä jäsenjärjestöjemme
kanssa vahvistamme lisäksi seuratoiminnan johtamista ja laatua, seurojen digiloikkia sekä seuratoiminnan
työntekijä- ja ammattiurheilijamäärien kasvua vapaaehtoisten rinnalla.

Koronatilanteen jatkuessa on syytä tehdä uusi kaksiosainen katsaus koronaviruspandemian vaikutuksiin
järjestönne omaan toimintaan vuonna 2020 suhteessa vuoteen 2019 sekä vaikutuksiin tammi-maaliskuun
2021 aikana.
- Liitto on vastannut jäsenkyselyn. Tietoja käytetään mm. vaikuttamistyössä.
- Myöhemmin keväällä Olympiakomitea tulee toteuttamaan seuroille suunnatun kyselyn viime kevään
tavoin.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuosi haluaa kuulla kaikkien liittojen puheenjohtajia
palaverissa pienissä ryhmissä. SP-L/Jari Eronen on vuorossa su 25.4. missä mm. seuraavat muut liitot
ovat edustettuina: Biljardiliitto, Dartsiliitto, Tikkaurheiluliitto, Shakkiliitto, Bridgeliitto, Frisbeegolfliitto,
Kyykkäliitto, Liittokiekkoliitto.

Tulevat toiminnanjohtajien infot ja muuta ajankohtaista:
Olympiakomitealle toiminnan avoimuus ja tiivis vuorovaikutus lajiliittojen, seurojen ja kentän kanssa on
ensiarvoisen tärkeää. Infoissa jaamme tietoa Olympiakomitean hallituksen työstä ja muista ajankohtaisista
teemoista.

Ensimmäinen uusi kaksiosainen Olympiakomitean info pidettiin 10.3.
- Eronen osallistui jäsenasiat-osuuteen.
Seuraavat infot:

o ke 21.4 klo 10.30-12.00 aiheina koronan exit-strategiaa. SM-viikko 2022, ja toimitusjohtajan
ajankohtaiset

o ke 26.5 klo 10.30-12.00, aiheina mm. Urheiluakatemiatoiminta ja kaksoisurasuunnitelma
o ke 19.6 klo 8.30-10.30

25.5. klo 17.30 järjestetään Suomen Olympiakomitean kevätkokous.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus selvittää urheilijoiden vaikutusmahdollisuuksia suomalaisissa
urheiluorganisaatioissa. Työ on osa Erasmus+ -hanketta, jossa tavoitellaan urheilijoiden äänen
vahvistamista urheilussa (Strengthening Athlete Power in Sport, SAPIS).
- Kysely suunnattu puheenjohtajille/toiminnanjohtajille. Puheenjohtaja vastannut kyselyyn, missä kyseltiin
mm. miten urheilijat osallistuvat lajiliiton hallintoon, lajiliiton päätöksentekoelimien viralliset
urheilijaedustajat, miten urheilijoiden ääntä kuunnellaan lajiliiton päätöksenteossa, urheilijoiden
vaikutusmahdollisuuksien hyvät käytännöt lajiliitossa sekä vapaa sana

Olympiakomitea ja sen 119 jäsenjärjestöä ovat jättäneet yhteisen lausunnon hallituksen exit-strategiasta
Valtioneuvoston kansliaan sekä opetus-ja kulttuuriministeriöön että oikeusministeriöön. Liikunta- ja
urheiluyhteisö näkee, että luonnoksessa exit-strategiaksi on merkittäviä epäkohtia liikunnan ja urheilun
näkökulmasta. Olympiakomitea on julkaissut aiheeseen liittyvän tiedotteen nettisivuillaan:
https://www.olympiakomitea.fi/2021/04/14/olympiakomitea-hallituksen-exit-strategiassa-merkittavia-
epakohtia/.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.olympiakomitea.fi%2F2021%2F04%2F14%2Folympiakomitea-hallituksen-exit-strategiassa-merkittavia-epakohtia%2F&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ce169bd91bf4543487a3808d8ff252a62%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637539883261776382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O8laQQDP07s4JZlr01Lrk2S%2FME%2FRFSNKfy05IUjWlBM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.olympiakomitea.fi%2F2021%2F04%2F14%2Folympiakomitea-hallituksen-exit-strategiassa-merkittavia-epakohtia%2F&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ce169bd91bf4543487a3808d8ff252a62%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637539883261776382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O8laQQDP07s4JZlr01Lrk2S%2FME%2FRFSNKfy05IUjWlBM%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto

http://splpetanque.sporttisaitti.com/

Santa Susanna Cup järjestetään 22.-25.5. Barcelonassa
http://www.cntorneos.com/files/Catalogue%20Open%20Santa%20Susanna%20Cup%20(Pentec__te)%20
2021.pdf  + muu turnaus
http://www.cntorneos.com/files/Catalogue%20Vacances%20de%20p__tanque%20__%20Santa%20Susa
nna%20(__t__)%202021.pdf

11§  Seuraava/seuraavat kokoukset
Sovittiin seuraavaksi kokousajaksi:
su 23.5.

12§  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Jari Eronen Eva Fredriksson
puheenjohtaja sihteeri

http://www.cntorneos.com/files/Catalogue%20Open%20Santa%20Susanna%20Cup%20(Pentec__te)%202021.pdf
http://www.cntorneos.com/files/Catalogue%20Open%20Santa%20Susanna%20Cup%20(Pentec__te)%202021.pdf
http://www.cntorneos.com/files/Catalogue%20Vacances%20de%20p__tanque%20__%20Santa%20Susanna%20(__t__)%202021.pdf
http://www.cntorneos.com/files/Catalogue%20Vacances%20de%20p__tanque%20__%20Santa%20Susanna%20(__t__)%202021.pdf
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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