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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 4/2021

AIKA 23.5.2021
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 14.31 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

 25.4.2021 hallituksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja löytyy SP-L:n
Sporttisaitti-sivulta https://www.petanquefinland.com/

 Tilanne (23.5.2021) on, että 33 seuraa on maksanut 2021 jäsenmaksunsa ja 210
aikuislisenssejä + 10 junnulisenssiä on maksettu. Tilanne 30.6.2020 oli, että 40 seuraa on
maksanut 2020 jäsenmaksunsa ja 391 aikuislisenssejä + 23 junnulisenssiä on maksettu.

 Toiminnan kehitys
o Jatketaan kehitystyötä siten, että varataan yksi kokous ko. kehitystyötä varten.
o Kysely, joka lähetetään seuroille työn alla.

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.

https://www.olympiakomitea.fi/
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7§  Kilpailutoiminta

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry https://suek.fi/ .
 Liiton vastuuhenkilö on Mika Metsä-Eerola. SP-L:n ohjelma löytyy osoitteesta: Suomen

Pètanque-Liiton ry. antidopinohjelma 2016 final.pdf  .
o Syksyllä 2021 antidopingohjelmat tulee uudestaan päivittää.

Maailman antidopingsäännöstö on ohjannut vuosien varrella dopingvalvontaa haluttuun suuntaan.
Samalla dopingvalvonta on siirtynyt uudelle tasolle reaktiivisesta työstä proaktiiviseen toimintaan. Tänä
päivänä antidopingtoiminta on paljon muutakin kuin testausta. Se on moniulotteista asiantuntijayhteistyötä
puhtaan urheilun ja urheilijoiden yhdenvertaisuuden turvaajana.
Tämä ilmenee Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin uudessa julkaisussa, missä on selvitetty
Maailman antodopingsäännöstön muutosten vaikutuksista kansalliseen dopingvalvontaan. Julkaisussa
Marja Koponen seuraa Suomen kansallisen antidopingtoiminnan kehittymistä 2000-luvun alusta tähän
päivään. Dopingista antidopingiin – Selvitys Maailman antidopingsäännöstön muutosten vaikutuksista
kansalliseen dopingvalvontaan, SUEKin julkaisusarjan osa 5/21  Ensimmäinen Maailman
antidopingsäännöstö tuli voimaan vuonna 2004, ja uusin eli neljäs tämän vuoden alussa.

 Tuomaritoiminta
o Alkukesän kilpailutapahtumiin Nieminen on laittanut sähköpostia (23.5.) kysellen

halukkuutta tuomaritehtäviin.
o CEP tarjosi tuomareille infoa. Suomesta mukana Nieminen ja Metsä-Eerola. Noin tunnin

kestäneessä infossa/webinaarissa la 22.5.2021 aiheita liittyen juuri päivitettyihin sääntöihin
ja myös muita tuomariasioita

Vuosi 2021

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

Muistutuksena, että osallistumismaksut seuran kautta.

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

Confédération Européenne de Pétanque CEP:n kongressissa 17.4. esille tuli, että tulevan syksyn EM
kisat ja Eurocup päätetään vasta heinäkuun ensimmäisellä viikolla.

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

o Kilpailujärjestäjä HPQ Helsinki Petanque ry.
o Kilpailukutsu: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-kilpailut/sm-

sekaduppeli-trippeli/2021/
o Pelipaikka: Helsingissä Pakilan siirtolapuutarha (alkupelit Klaukkalan ryhmäpuutarhan

puolella) kenttä sijaitsee Klaukkalantien ja Lukkarimäenkujan kulmauksessa. (gps esim.:
Lukkarimäenkuja 2). Loppupelit pelataan läheisellä toisella kentällä.

o Ko. yhteinen tapahtuman järjestämiskorvaus on 500 euroa. Molemmat tapahtumat
sidotaan pelattavaksi yhdellä paikkakunnalla.

https://suek.fi/
https://www.petanquefinland.com/@Bin/859125/Suomen%20Pe%cc%80tanque-Liiton%20ry.%20antidopinohjelma%202016%20final.pdf
https://www.petanquefinland.com/@Bin/859125/Suomen%20Pe%cc%80tanque-Liiton%20ry.%20antidopinohjelma%202016%20final.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftiedotteet.suek.fi%2Fgo%2F1490642-736307-71750076&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Cdd8ee03736f844f9960c08d910797acf%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637558936199389399%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9xLFgkCbd649l%2BSjCHB4dmxL4zU2SIQNnmdQ90MwwB8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftiedotteet.suek.fi%2Fgo%2F1490642-736307-71750076&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Cdd8ee03736f844f9960c08d910797acf%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637558936199389399%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9xLFgkCbd649l%2BSjCHB4dmxL4zU2SIQNnmdQ90MwwB8%3D&reserved=0
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-kilpailut/sm-sekaduppeli-trippeli/2021/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-kilpailut/sm-sekaduppeli-trippeli/2021/
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o Osallistumismaksu on 20 euroa/pelaaja. Hallitsevilta mestareilta ei peritä
osallistumismaksua.

 la 19.6. Sarjojen 1. kierros.
o Kilpailujärjestäjä LOI Loimaan Petanque ry
o Pelipaikka: Loimaan Keskuskoulun piha-alue, Kalevalankatu 12
o Sarjatiedote https://www.petanquefinland.com/@Bin/871453/Sarjatied+2021.pdf
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.

Heinäkuu:
 sula 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 Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji.
o Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua. Hallitsevilta mestareilta ei peritä

osallistumismaksua.
o Ilmoittautumisohje: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-

kilpailut/sm-kilpailut/sm-kisaviikko-2021/ilmoittautumisohje/

 Alustavasti 24.7. ja 7.8. Miesten EM-karsinta ja naisten MM-karsinta 1. ja 2. osakilpailu
o CEP on luvannut heinäkuun alussa tiedot miesten EM-kisan pitämisestä.

 Alustavasti 24.7. ja 8.8. EM-karsinta, veteraanit +55, 1. ja 2. osakilpailu
o EM-kilpailupäätös saadaan CEP:ltä heinäkuun alussa.

 la 31.7. Sarjojen 2. kierros
o Kilpailujärjestäjä: PSC Järvenpää.
o Pelipaikka: Annitädintie 4
o Järjestämiskorvaus on max 500,00 €. Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan

tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä.

Elokuu:
 la 14.8. Seura SM

o Kilpailujärjestäjä: KOP Koski-Petankki ry, Valkeakoski.
o Järjestämiskorvaus on max 400,00 €

https://www.petanquefinland.com/@Bin/871453/Sarjatied+2021.pdf
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-kilpailut/sm-kilpailut/sm-kisaviikko-2021/ilmoittautumisohje/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-kilpailut/sm-kilpailut/sm-kisaviikko-2021/ilmoittautumisohje/
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o Osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue. Hallitsevilta mestareilta 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 Pelipaikkana Euran Pétanquekeskus, Mekaanikontie 4
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:

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

o EM-kilpailupäätös saadaan CEP:ltä heinäkuun alussa.

 tosu 23.26.9. EM-kisat, miehet, Albertville, Ranska. Kartta
o EM-kilpailupäätös saadaan CEP:ltä heinäkuun alussa.

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.

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
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 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. Juniorisarjoissa emme peri

osallistumismaksua. Hallitsevilta mestareilta ei peritä osallistumismaksua.

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
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:
 tosu 2.5.12. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska. Kartta

Muita kilpailuja, joiden ajankohta ei vielä tiedossa tai vasta alustavana:

 Suomen Cup. Päätös kilpailuajankohdasta tehdään mahdollisimman pian. Kisat voidaan
tarpeen tullen pitää kesäkaudella (ulkokentillä).

 Viro – Suomi (Suomi - Viro) –maaottelu. Tästä ei vielä lisäinfoa.

 Baltic Sea Cup, Fra Mare Thalasso Spa, Haapsalu Tämän hetkisen tilanteen mukaan kilpailu
siirtyy toukokuulta (la - su 29. - 30.5.) joko kesän loppuun tai syksyn alkuun.

o Alla viime vuoden tekstiä:
Järjestäjä on varannut 29.-31.5. huoneita Haapsalu Sports Centre:stä on: yhdenhengen huone
25€/huone/yö, 2-hengen huone 40€/huone/yö ja 3-hengen huone 50€/huone/yö. Huonehintaan
sisältyy aamiaisen.
Each club can register up to 8 players, at least 2 of them must be women (e.g. 6 men and 2 women,
5 men 3 women). A club must register 6 players minimum, then only one of them must be a woman.
Päätettiin, että Suomen Cupin voittajalle ja 2.sijalle tulleelle tarjotaan ensisijaisesti matkaa.
Seuraavaksi 3. selle. Mikäli vain yksi paikka tarvitaan, niin arvan kautta onko kumpi.
Päätettiin maksaa osallistumismaksu, joka on 25,00 €/henkilö.

 Korvaava kisa Naisten EM-kisalle, joka peruutui vuonna 2020
CEP:n päätöksellä vuoden 2020 Naisten EM-kisat perutettu.

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.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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8§  Valmennustoiminta

o Confédération Européenne de Pétanque CEP järjesti Zoom(etä)seminaarin Coaching for
Coaches 24.3.2021. ja seurantatilaisuus oli 28.4.2021.
- Tilaisuuteen osallistui 62 valmentajaa mukaan lukien Mikko Soikkeli ja Arto Stenberg.

9§  Muut esille tulevat asiat

 Muita asioita ei ollut.

10§ Tiedoksi
Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan

Suomen Olympiakomitea tekee selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista jäsenjärjestöjensä
yhdistysmuotoisiin urheiluseuroihin. Selvitys on jatkoa valtion liikuntaneuvoston (VLN) viime toukokuussa
tekemään seurakyselyyn. Tavoitteena on selvittää kuinka seurat selvisivät koronavuodesta 2020 ja luoda
kuva seurojen taloudellisesta ja toiminnallisesta tilasta talvella ja keväällä 2021. Tietoja hyödynnetään
mm. vaikuttamistyössä seurojen toimintaedellytysten varmistamiseksi.
- Liitto on omalta osaltaan jo vastannut selvitykseen. Seuroille on lähetetty kysely ja pyydetty heitä
vastaamaan seuran osalta.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori keskusteli 28.4. SP-L/Jari Erosen ja joidenkin muiden
liittojen kanssa.

Seuraavat Olympiakomitean infot:
o ke 26.5 klo 10.30-12.00, aiheina mm. toimitusjohtajan ajankohtaiset, Urheiluakatemiatoiminta ja

kaksoisurasuunnitelma, lasten uudet liikuntasuositukset
o ke 19.6 klo 8.30-10.30

25.5. klo 17.30 järjestetään Suomen Olympiakomitean kevätkokous.

11§  Seuraava/seuraavat kokoukset
Sovittiin seuraavaksi kokousajaksi:
su 29.8.

12§  Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.18.

Jari Eronen Eva Fredriksson
puheenjohtaja sihteeri

https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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	o Osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue. Hallitsevilta mestareilta 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 Pelipaikkana Euran Pétanquekeskus, Mekaanikontie 4
	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 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. Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua. Hallitsevilta mestareilta ei peritä osallistumismaksua.
	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.



