
1 (9)

Suomen Pètanque-Liitto SP-L ry, hallituksen kokous, 17.10.2021
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto

http://splpetanque.sporttisaitti.com/

SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 5/2021

AIKA 17.10.2021
PAIKKA Ravintola Popino, kabinetti, Linnankatu 6, 13100 Hämeenlinna
KUTSUTUT Hannu Aaltonen (Teams), Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen,

Mika Metsä-Eerola (Teams), Jari Nieminen, Petri Taipalvesi, Tuukka Ylönen (Teams)

ESTE -

1§  Kokouksen avaus

Kokouksen avasi klo 12.09 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

 29.8.2021 hallituksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse ja allekirjoitettu. Pöytäkirja löytyy
SP-L:n Sporttisaitti-sivulta https://www.petanquefinland.com/ .

 Peruutusmaksut..
o Peruutus OK, jos lääkärintodistus

Kilpailusäännöt 5.2.2 Joukkueen luovuttaminen
Mikäli joukkue luovuttaa sarjapelejään, lankeaa sille 250 (kaksisataaviisikymmentä) euron rangais-
tusmaksu, sekä joukkueen pudottaminen kyseisen sarjan alimmalle sarjatasolle. Maksun
maksamatta jättäminen on peruste seuran sulkemiselle liiton kilpailutoiminnasta vuoden
määräajaksi.
Sarjapelien luovuttaminen on edelleen sallittua ilman seuraamuksia, mikäli seura pystyy
osoittamaan liiton kilpailutoimelle ns. force majeure –tilanteen (pelaajan sairastuminen tai muu
vastaava hyväksyttävä poissaolo siten, että seura ei kykene kohtuullisella vaivannäöllä asettamaan
pelikelpoista joukkuetta). Tämä kuitenkin edellyttää tilanteen syntyessä välittömän tiedottamisen
asiasta liiton kilpailutoimelle.
- Vuoden 2021 osalta ei peruutus-/rangaistusmaksuja ole peritty, kirjataan tämä koronan
piikkiin.

o Muiden kilpailujen kun sarjapelien osalta ei ole määritelty kilpailusäännöissä ehtoja peruutuksille.
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 Tilanne (30.9.2021) on, että 39 seuraa on maksanut vuoden 2021 jäsenmaksunsa ja 428
aikuislisenssejä + 24 junnulisenssiä on maksettu. Viime vuonna tilanne 27.8.2020 oli, että
40 seuraa oli maksanut jäsenmaksunsa ja 420 aikuislisenssejä + 23 junnulisenssiä oli
maksettu.

 Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustushaku vuodelle 2022 on avautunut 23.9.2021
Hakemusten on oltava opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM) 28.10.2020 klo 16.15.

 Syysliittokokous pidetään su 28.11. klo 13.00. Paikkana Iittalan Petanquehalli, Asemakuja
2. Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 12.30.

 Tavarahankintoja
o Sovittiin, että hankitaan (live)kamera hyvällä resoluutiolla sekä siihen jalusta.

 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. Mukana oli n. 65 henkilöä.

6§  Tiedotustoiminta

 Vaikka koronaan liittyvät rajoitukset ovat suureksi osaksi höllentyneet niin Olympiakomitean
sivuilta https://www.olympiakomitea.fi/ löytyvät viimeiset ajankohtaiset tiedot ja noudatettavat
ohjeet koronavirustilanteeseen. Myös eri aluehallintovirastojen alueilla on voimassa erilaisia
kokoontumisrajoituksia.

 Some-henkilöiden hyödyntäminen erilaisissa tilaisuuksissa/kilpailuissa kannattaisi.

7§  Kilpailutoiminta

 Aluetoiminta-uutisia ei tällä kertaa ollut.  (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen)

 Tuomaritoiminta
o Ennen kisojen alkamista on muistettava pitää tuomaripalavari. Tämän on hyvin muistettu.

 Vaatetus
o Eronen ja Ylönen vastaavat tämän vuoden vaatehankinnoista.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry https://suek.fi/

 SUEKilta sähköpostia 20.8.: SUEKin vuosittainen lajiliittojen kouluttajakoulutus järjestetään
keskiviikkona 15.9.2021 klo 12–16. Kokoontumisrajoitusten vuoksi koulutus toteutetaan etäyhteyksillä.
Lajiliittojen antidoping- ja kilpailumanipulaatiokoulutusten tulee olla joko SUEKilta tilattuja tai lajiliiton
oman pätevöityneen kouluttajan pitämiä. Liittokouluttajan pätevyyden saa osallistumalla säännöllisesti
SUEKin järjestämiin kouluttajakoulutuksiin. Osalla lajiliitoista on jo oma antidoping- ja kilpailumanipu-
laatiokouluttaja. Mikäli liitollanne ei omaa kouluttajaa vielä ole, niin nyt on hyvä hetki kouluttaa oma
puhtaan urheilun osaaja. Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille lajiliitoille. Koulutukseen osallistuneet
saavat SUEKin koulutusmateriaalit käyttöönsä.
Suomen antidopingsäännöstö velvoittaa urheilujärjestöjä tekemään antidopingohjelman ja
kilpailumanipulaation torjunnan ohjelman. SUEK arvioi ohjelmat ja raportoi niistä Opetus- ja

https://www.olympiakomitea.fi/
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
https://suek.fi/
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kulttuuriministeriölle, joka huomioi raportit lajiliittojen valtionapupäätöksissä. Uusi arviointikierros on
tulossa vuonna 2022.
o Jari Nieminen osallistui 15.9. SUEKin järjestämään antidoping Kouluttajakoulutukseen Teamsin

välityksellä. Mm. jotkut liitot vaativat, että edustusurheilijat ovat käyneet nämä asiat läpi. Ja jossain
vaiheessa tämä tulee vaikuttamaan avustuksiin.

 SUEKin hallitus kokous järjestettiin 14.9.2021, missä SUEKin pääsihteerin katsauksessa Teemu
Japisson esitteli niin toimintojen kuin talouden toteuman 8/2021. Covid-19 vaikuttaa edelleen
toimintaan niin koulutuksissa kuin testauksissa. Dopingtestaukseen kansainvälisissä tapahtumissa
testaajilta edellytetään tulevaisuudessa International Testing Agency ITAn koulutuksen suorittaminen.
SUEKin testaajat suorittivat ITAn dopingtestaajakoulutuksen 11.9.2021. SUEK aloittaa tänä syksynä
laajan Kilpaurheilijoiden kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimusprojektin. Kokouksessa
käydyn lähetekeskustelun jälkeen päätettiin, että SUEKin sääntöjä esitetään muutettavaksi tänä
syksynä. Muutoksen taustalla on urheilun keskitetyn kurinpidon tuoma muutos SUEKin toimintaan.
Muutoksessa määritellään SUEKin toiminta vakavien eettisten rikkomusten tutkinta ja rankaisu-
vaatimusten esittämisestä niitä koskevien urheilun yhteisten kurinpitomääräysten mukaisesti. SUEKin
sääntöjä tullaan päivittämään myös urheilijavaliokunnan perustamisen osalta.
SUEKin seuraava hallituksen kokous on 21.10.2021

 Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry aloittaa tänä syksynä laajan tutkimusprojektin yhdessä
lajiliittojen kanssa, jossa selvitetään urheilijoiden kokemuksia suomalaisessa urheilussa.
Tutkimuksessa kartoitetaan urheilukulttuurimme hyviä ja vahvistavia malleja kuin myös urheilijoiden
kokemaan epäasiallista kohtelua. Syksyllä 2021 käynnistyvässä tutkimusprojektissa selvitetään,
millaista kohtelua ja käyttäytymistä suomalaiset kilpaurheilijat kokevat. Tutkimuksen kohderyhmänä
ovat 16 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat kilpaurheilijat. Tutkimus valmistuu syksyllä 2022.

Vuosi 2021

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

Muistutuksena, että osallistumismaksut seuran kautta. Osallistumismaksut ovat hyvin hoidettu
vuoden aikana.

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

Syyskuu:
 25.−26.9. Baltic Sea Cup, Harku Petanque Hall (noin 5 km Tallinasta).

o Kisassa oli mukana Suomesta joukkue Turun Petanque-Seurasta: Kimmo Häärä, Kimmo
Keränen, Päivi Lehtonen-Palmqvist, Henri Palmqvist, Kari Randell, Esa Tuominen.

o Liitto maksoi osallistumismaksut (yhteensä 150,00 euroa). Virosta mukana 3 joukkuetta,
Liettuasta ja Latviasta 2 joukkuetta/maa, Suomesta 1 joukkue.

o Tuloksia: https://bit.ly/2XZnkG5
1. SK Kärdla (Viro)
2. JRFPC Upesciema Warriors (Latvia)
3. Turun Petanque Seura ry
National Cupin voitti Latviasta oleva Ventspils kērlinga klubs.

Lokakuu:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XZnkG5&h=AT1cSuW2nuL8byYdbZzckNSYzxMfTeTtaQ9kNZ5tSMNCY1KSTdRmMOZ5m-l8FXQ6cSUowYbEDoM-oSe-yoNqty1ggPDVqBLLU2Xx6Cs8p6G1pvWKl3t95gMUiML1RDq1GEWp4PE2X_gP7WOg0nalntsPYvW5-y7tamriQn_LVQcmwEk89KFbxJygcJoLJN5fGE1wX8G5SdhYXRDF-q13oPdorR7yeJiyZgRjNpGdx44o34SCfGF_JU54CQpDcb1THKrxwAY5kWE_DRyGdjoQiwY0-__5ldXPU_-5SCZ0jnaKXBIquY-R9fACSSarccAtwtN0BEM-vSv4Hjelz-Ruorg17n8VQI1pq8Ub3U6675hQI_11s3NdJ1SYjYYV2qhIY9eKVDOK7qX-SXBerTbRZz5YB6LO-aCrVTG9Pm8s_KXlztJqu-j58UMR5EE07kxLD8AwWg5JCoRYg6lbMk3kOkHIWbMadfg3MZkDl6JSYLJf7lFyAP5QHrpvOU4lMmY492qgYViQiYmlgnynwcka1fSvjR2qraJFsSh2JAMDzgU71cAIoCM-Kaw9QS797-oo2KOQX3h3AwLQbLwC2bsQeSIabCI8biRkGSiT
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 2.10. Miesten MM-karsinta
o Kilpailujärjestäjä: KUP Kouvolan Urheilupetanque ry
o Kisapaikkana oli Kouvolan Petanque-halli, Somerotie 3.
o Karsintaan oli ilmoittautunut mukaan 8 joukkuetta.

Tulokset: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-
tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2021/miesten-mm-kars-tulokset/
1. Tuukka Ylönen, Olli Sinnemaa, Marko Jakonen, Mikko Lehti
2. Jarkko Pahkala, Yannick Pelletier, Kimmo Keränen
3. Antero Lehti, Marko Aalto, Risto Tuiskula, Ville Sappinen
4. Petri Lohman, Jimi Lohman, Jukka Holopainen.

o Arvokilpailuun (Santa Susanna, Espanja) 18.−21.11.2021 lähtevien (Tuukka Ylönen, Olli
Sinnemaa, Marko Jakonen, Mikko Lehti) omavastuuosuus on 300,00 euroa/pelaaja.

o Kilpailun veti Arto Rantakaulio. Tuomarina toimi Jari Nieminen.

 3.10. Naisten MM-karsinta
o Kilpailujärjestäjä: HPQ Helsinki Petanque ry
o Kisapaikkana oli Helsinki Petanque-halli, Veturitallinkatu 34, Pasila.
o Kilpailun veti Arto Brand. Tuomarina toimi Seppo Havukainen.
o Karsintaan oli ilmoittautunut kolme joukkuetta.
o Pelitapa: kolmen joukkueen sarja, finaali paras kolmesta. Kaikki ilman aikaa. Arvonnan

suorittivat Jari Nieminen ja Arto Brand 29.9.2021
o Tulokset: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-

tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2021/naisten-mm-kars-tulokset/
1. Helena Kuivasniemi-Lehti, Outi Raitasuo, Seija Vaarala, Kati Nieminen
2. Anu Uusio, Sirpa Korkeamäki, Eija Suominen
3. Ninna Hätönen, Päivi Lehtonen-Palmqvist, Satu Lehtonen.

 9.10. Suomen Cup.
o Kilpailujärjestäjä: Linnan Petanquistit ry.
o Kisapaikkana oli Säästöpankki Arena (Pullerin halli), Härkätie 17, Hämeenlinna.
o Kilpailun veti Arto Brand. Tuomarina toimi Kalevi Lehtinen.
o Kisaan ilmoittautui neljä joukkuetta, joiden sijoitus:

1. Turun Petanque-Seura ry
2. Helsingin Boule-yhdistys ry
3. Bitankki ry ja MAP Räime ry.
Tulokset löytyvät https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/muut-
kilpailut/suomen-cup/2021/tuloksia/

o Suomen cup toimi kansallisena karsintana EuroCupiin, joka järjestetään Ranskassa (Saint
Yrieix) to-su 2.5.12. Suomen edustajaa voidaan tukea liiton taholta kustannuksissa
budjetin rajoissa. EuroCupiin lähtevillä on oltava kaksi koronarokotusta otettuna vähintään
15 vuorokautta ennen EuroCupia.

 16.10. Finnish Ladies
o Kilpailujärjestäjä: LOI Loimaan Petanque ry.
o Kisapaikkana oli Juvantie 11, Loimaa
o Tuomarina Juhani Hirvonen. Kilpailun veti Antero Lehti.
o Kisaan osallistui neljän kapteenijoukkueen lisäksi 6 haastajajoukkuetta. Kapteenit on

valittu naisten SM-singelin 2021 perusteella. Ensin on kysytty välieräpelaajia, heidän
kieltäydyttyä oli kysytty puolivälierissä hävinneitä Swissin mukaisessa järjestyksessä.
Valintajärjestys arvottiin ja arvonnan kautta he valitsivat joukkueensa seuraavassa
järjestyksessä: Kati Nieminen, Pirjo Saarela, Seija Uusitalo ja Sirpa Korkeamäki.

https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2021/miesten-mm-kars-tulokset/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2021/miesten-mm-kars-tulokset/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2021/naisten-mm-kars-tulokset/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2021/naisten-mm-kars-tulokset/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/muut-kilpailut/suomen-cup/2021/tuloksia/
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o Tulokset löytyvät https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/muut-
kilpailut/finnish-ladies/2021/tulokset/
1. Sirpa Korkeamäki, Anu Uusio, Pirjo Kivinen
2. Kirsi Aalto, Merja Salonranta, Tuija Haapanen
3. Kati Nieminen, Helena Kuivasniemi-Lehti, Seija Vaarala

 23.10. SM-ammunnat (miehet/naiset/juniorit/+55)
o Kilpailujärjestäjä: HPQ Helsinki Petanque ry.
o Kisapaikkana Helsinki Petanque-halli, Pasila.
o Kilpailun vetäjänä Arto Brand.
o Osallistumismaksu aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji. Juniorisarjoissa emme peri

osallistumismaksua. Hallitsevilta mestareilta ei peritä osallistumismaksua.

Marraskuu:
 12.−14.11. Naisten MM-kisa, Santa Susanna, Espanja

o Arvokilpailuun lähtevien (Helena Kuivasniemi-Lehti, Outi Raitasuo, Seija Vaarala, Kati
Nieminen) omavastuuosuus on 300,00 euroa/pelaaja. Matkanjohtaja Jari Nieminen.
Valmentaja Anu Uusio.

o Liitto maksaa:
- pelaajien lennot: kuitenkin siten, että koko joukkue+delegaatio lentää samaan aikaan
- majoitus kahden hengen huoneissa, kisapäivien ruokailut ja mahdolliset kuljetukset.
- kisavaatetus (mikäli ei ennestään käyttökelpoisia asusteita): pikee/pelipäivä, collari/fleece
tai takki + yhdet pelihousut/pelaaja/vuosi.
Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa

o Suomen Pétanque-Liitto ei ole velvollinen korvaamaan muuta kilpailua, jos ko. arvokilpailu
perutaan.

o MM-kilpailuihin lähtevillä on oltava kaksi koronarokotusta otettuna vähintään 15
vuorokautta ennen MM-kilpailun alkua.

 13.11. 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 Kilpailun vetäjänä Arto Brand. Tuomarina Juhani Hirvonen.
o Kapteeneina on yleisen SM-singelin 2021 kahdeksan parasta. Puolivälieriin päässeen

kieltäydyttyä, on kysytty tilalle neljännesvälierässä hävinneitä swissin mukaisessa
järjestyksessä.

o Valintajärjestys on arvottu.
o Kapteenien valinnat: Marko Jakonen, Jari Eronen, Miska Nieminen, Ville Punta, Jarkko

Pahkala, Thomas Foussier, Yannick Pelletier ja Jimi Lohman.
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.

 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 Kilpailun vetää Arto Brand.

https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/muut-kilpailut/finnish-ladies/2021/tulokset/
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o Kapteeneina on veteraanien (+55) SM-singelin 2021 kahdeksan parasta. Puolivälieriin
päässeen kieltäydyttyä, on kysytty tilalle neljännesvälierässä hävinneitä swissin
mukaisessa järjestyksessä.

o Valintajärjestys on arvottu.
o Kapteenit: Juha Jutila, Esa Tuominen, Jari Salmela, Kari Randell, Jaana Alanoja, Ismo

Ristolainen, Risto Pietiläinen ja Seppo Lindman.
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.

 18.−21.11. Miesten MM-kisa, Santa Susanna, Espanja
o Suomea edustaa karsinnassa voittanut joukkue: Tuukka Ylönen, Olli Sinnemaa, Marko

Jakonen, Mikko Lehti. Matkanjohtaja Jari Nieminen. Valmentaja Jari Eronen.
o Arvokilpailuun lähtevien omavastuuosuus on 300,00 euroa/pelaaja.
o Liitto maksaa:

- pelaajien lennot: kuitenkin siten, että koko joukkue+delegaatio lentää samaan aikaan
- majoitus kahden hengen huoneissa, kisapäivien ruokailut ja mahdolliset kuljetukset.
- kisavaatetus (mikäli ei ennestään käyttökelpoisia asusteita): pikee/pelipäivä, collari/fleece
tai takki + yhdet pelihousut/pelaaja/vuosi.
Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa

o Suomen Pétanque-Liitto ei ole velvollinen korvaamaan muuta kilpailua, jos ko. arvokilpailu
perutaan.

o MM-kilpailuihin lähtevillä on oltava kaksi koronarokotusta otettuna vähintään 15
vuorokautta ennen MM-kilpailun alkua.

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

o Suomea edustaa kisoissa Turun Petanque-Seuran joukkue.
o Suomen edustajaa voidaan tukea liiton taholta kustannuksissa budjetin rajoissa.
o Kaikki pelaajat allekirjoittavat Urheilijasopimuksen, mikäli sopimus ei ole jo aikaisemmin,

Antidoping- ja kilpailu-/edustus -sopimuksien nimellä allekirjoitettu.
o Joukkueen koko on rajattu siten että korkeintaan 8 pelaaja ja yksi valmentaja.
o EuroCupiin lähtevillä on oltava kaksi koronarokotusta otettuna vähintään 15 vuorokautta

ennen EuroCupia.
o SP-L ei ole velvollinen korvaamaan muuta kilpailua, jos EuroCup perutaan.

 Viro – Suomi (Suomi - Viro) –maaottelua ei pidetä tänä vuonna. Katsotaan ensi vuonna.

Vuosi 2022
Vuoden alustava kilpailukalenteri löytyy:

https://www.petanquefinland.com/@Bin/887638/SPL_kilpailukalenteri_2022.pdf

 Huhtikuu, European Congress, Belvaux, Luxemburg. Kartta
 12.−15.5. MM-kisat singeli, duppeli, sekaduppeli, Karlslunde, Tanska. Kartta
 3.−5.6. EM-kisat, Naiset, Torrelavega, Espanja. Kartta

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.petanquefinland.com/@Bin/887638/SPL_kilpailukalenteri_2022.pdf
https://www.google.com/maps/place/184+Chemin+Rouge,+4480+Sanem,+Luxembourg/@49.513853,5.950619,940m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47eacacb741532fd:0x6ae53d7d847607e9!8m2!3d49.513853!4d5.9506194?hl=en-GB
https://www.google.co.uk/maps/search/petanque+near+Karlslunde,+Denmark/@55.5610863,12.247814,549m/data=!3m1!1e3
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.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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 Monilajinen SM-kisaviikko, Salo www.sm-viikko.fi joka peruuntui vuonna 2020 ja siirretty
vuoteen 2022 (30.6.−3.7.2022)

 13.−17.7. EM-kisa, singeli, duppeli, sekaduppeli, ’s-Hertogenbosch, Alankomaat. Kartta

 24.−30.7. Petanquen SM-kisat vuodelle 2022 on myönnetty Kouvolan urheilupetanquen
järjestettäväksi.. Kilpailupaikkana, uudistettu lomakeskus Radalla Resort, Uimarintie, Iitin
radansuussa. Kentät rakennetaan hotellin piha-alueelle hyödyntäen parkkipaikkoja, terassia,
puistokäytäviä, rantaraittia. Finaalit tarkoitus pelata päärakennuksen/ravintolaballaditerassilla.
Hotellilla on n. 60 majoituspaikkaa ja myös karavaanareille paikkoja. Vieressä toinen
majoitusliike, jossa n. 50 paikkaa. Alueella myös mökkimajoitusta. Etäisyys Kouvolaan n. 25
km.

 MM-kisat, Miehet, Cotonou, Benin, Itä-Afriikka. Kartta
 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 Mikko ”Sutta” Soikkeli (RIE) jatkaa alle 18-vuotiaiden valmentajana.

o Vuonna 2021 voimaan astui uusi Maailman antidopingsäännöstö, jonka yhtenä uutena
osana on Kansainvälinen koulutusstandardi. Standardin yksi keskeisistä periaatteista on,
että urheilijan tulisi saada ensikosketus antidopingtoimintaan nimenomaan koulutuksen
kautta. Usein ensimmäinen kosketus antidopingtoimintaan on dopingtestitilanne.

9§  Muut esille tulevat asiat

 Muita asioita ei ollut.

10§ Tiedoksi
Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan
Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että
suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjen ja
yhteistyökumppaneiden kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.
Twitter  Facebook    Instagram    LinkedIn    Youtube    Mediapankki

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
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUcf9CJVBbkNR-2BI31uIhJP71h6SiqhbIfQ9QUiZ2FUG4bwnt0_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzTZhttt7mCoMAmhUfPsc5-2BotHzZN2SjgSTIs2iyXnD50UpAlcWLrnU-2BgoT2EMS-2BeSy4qubOQDF9ncOr8xwGovbR5IAyfgSg7VFUCccplRFaGuPd5W0tonxtBKfXBUqMKFoZmk-2BO2z19-2BaKVGxbCV1mWarbCFKKV6tLZZfRVoXbmXXZmbZT-2BRUrywZxl8WBY1v6qKx45OXkiiaa5mG4IWDFw-3D-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccb390ab9d560412bb06b08d97688d78e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637671152389348001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5qqR9bVMnakGqnMXG%2BpLw4apM7zIPdhsAEOnpXHRY9s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUb8Hzhz9hTfMErRs-2Fni8h9hNLrKUQyjfUqcCPHrmVvdvEqTDTIbG3f6Zj7C545iTkw-3D-3DFyRC_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzTZhttt7mCoMAmhUfPsc5-2BotHzZN2SjgSTIs2iyXnD50UpAlcWLrnU-2BgoT2EMS-2BeSBecYL8KRSbkTHJM-2BTBw9bDNnMMVErz32CB97SlQd6qQbSEX7M9zNV0PmfbWNmD-2Be2r5W4z8518SnKnMQ6Kr86rIIgDrsyVDuf-2F5-2FKrpmWIfX-2BudqwQ1NZYFpg5DVUZZmLL0RHu3cXbDE09oSEa7TBg-3D-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccb390ab9d560412bb06b08d97688d78e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637671152389348001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y%2FTFfG%2FsfmiCKYu6ONSETN0oNRMEC5dSUZdRMsg5C5k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQbhiplhjyl4QcRwNc7RzVRD10m2Il33KnGV2QRtMMZKdFNDMYTSrFRV2I0AXI6NbA-3D-3D5dQ1_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzTZhttt7mCoMAmhUfPsc5-2BotHzZN2SjgSTIs2iyXnD50UpAlcWLrnU-2BgoT2EMS-2BeS4GWRVcogM4oUUAlxv-2FrIdYfeH4as9zg3Hp1ucWIVhwPuCk-2FvbeZjiy-2FpCw99ZYZQVXc9o5HwaGG2kym-2F4pC51-2FTQJjujpEjMcD-2Bod6rwQKY1hR8C9Y21D3t4JBNkzuhbe2RdbsWyampb6FASSTo6Zg-3D-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccb390ab9d560412bb06b08d97688d78e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637671152389357961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UNJk9%2F%2BoSJiYEDxAH9F7bRVQZKE9yrEp0vUKAgOODdI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUegha2L32XA5BGAQD-2FrrWT-2B31P3c0jezq97BkUHFPe-2BBIqK-2F95LzuybVMlzfOeTpxcf-2F-2B8Aa-2FJdDfoqHX0IqLd0-3DMcih_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzTZhttt7mCoMAmhUfPsc5-2BotHzZN2SjgSTIs2iyXnD50UpAlcWLrnU-2BgoT2EMS-2BeS3GjJgCafkWuMt7I2IeLzlY8MlmvHruFZshF7WRGUANLfIXjgPPlbqYv4UQB1k1u3afTSJN-2FeWSoZrGXXuKNfV99kndfk27G85JLgcbtWLPDIOfs212veVGikcp1gsteZUrZLhUYjl7rtT5APL-2BD6I6fBXqhXQyyJOlyFEvilq70-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccb390ab9d560412bb06b08d97688d78e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637671152389357961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ifdKldkTz%2BsjjCK6HvDmOb2QouIBiYuzcchwqegvvSc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWgRE384tHgp8wdcDkAUwQ9q3NDEGIJ-2FPQu0sYMHr2OxRqAt0D9ALbjbC-2FkeVbB6cRqv6BTEQMmOrmWW33EFwjU-3DBMUV_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzTZhttt7mCoMAmhUfPsc5-2BotHzZN2SjgSTIs2iyXnD50UpAlcWLrnU-2BgoT2EMS-2BeS4feTMmt-2FGRFyh0IVkDCL9xhvWRba91N-2FovqNoHVepgI4i2M07n7AED0iDlg6f9TW0bntddQwHXbU1nJ95LsUnDQdiHZvlrvGZ7BG4qiku4yMDfIx-2BU-2FdUxiWcdIxTWd61cylAA6YKUnofMQ4YaQferNwahTAZhERZJxDeQb50Kc-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccb390ab9d560412bb06b08d97688d78e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637671152389367917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8RkaObW8ppr8rqhj%2FD0%2BfRu45p4dD7E0VBPFSMRIQts%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaWTF0-2Bvgpj9X-2FNmLyQuLsIcb7Xp0szmKO9oetAuOutqbmdjScHHQDH6G80BqLxJCg-3D-3D7lnM_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzTZhttt7mCoMAmhUfPsc5-2BotHzZN2SjgSTIs2iyXnD50UpAlcWLrnU-2BgoT2EMS-2BeSCZe-2FmfGpSgMiwLoFQwN5lBtck0nTv0wJTxFHQoqUU07-2BD1infz3H3VAPoBCDUzew6GYu9e1htOrSDMLiEhIJn-2BMORhEhSU7Ft1d2OsnwKuj-2F8HQCow7HjLLDDe8LoD6n-2BGcH2UTkVVGxUqC-2FFYP7JALKZH1LTpMTTXtnu9vNDxM-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccb390ab9d560412bb06b08d97688d78e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637671152389367917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YfgDpb2%2BFmx%2BgReFCNFFtrWUYjmVduH7FlkxBckw62E%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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 Olympiakomitean info 22.9. Suomen Olympiakomitea jatkaa viime keväänä aloitettua käytäntöä,
jonka mukaisesti järjestämme infon liikunnan ja urheilun verkostolle aina Olympiakomitean hallituksen
kokouksen jälkeisenä päivänä. Infoissa jaamme tietoa Olympiakomitean hallituksen työstä ja muista
ajankohtaisista teemoista. Syyskauden 2021 ensimmäisen infon teemoja ovat Olympiakomitean
puheenjohtaja Jan Vapaavuoren katsaus hallituksen työhön, toimitusjohtaja Mikko Salosen informaatio
koronatilanteen vaikutuksista liikuntaan ja urheiluun sekä seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana
Tullan tilannekatsaus seuratoiminnan syksyyn. Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti

 Olympiakomitean jäsenasioiden infossa 6.10.: Toimitusjohtajan ajankohtaiset, Opetus- ja
kulttuuriministeriön ajankohtaiset jossa mm. haeavustuksia.fi-palvelu on julkaistu pilotointia varten,
yhteinen kurinpito, Tuplaturva ja musiikin julkisen esittämisen sopimukset, johtamisen kompassin
ensimmäisen tapaamisen terveiset (itsensä johtaminen) klo 9.50-10.00 Niina Toroi
Seuraavat Olympiakomitean jäsenasioiden infot: 3.11 ja 1.12.

 Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 21.9. Kokouksessaan hallitus käsitteli
Olympiakomitean strategian päivitystä, päätti Olympiakomitean ja liikunta- ja urheiluyhteisön yhteisistä
teemoista aluevaaleihin, kuuli tilannekatsauksen urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantamisesta ja
hyväksyi vuoden 2022 toimintasuunnitelman rakenteen.

 Valtioneuvosto on hyväksynyt 27.9. esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2022. Ensi vuoden
liikuntabudjetiksi esitetään 141,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 liikuntabudjetti on ollut 160,8 miljoonaa
euroa, joten budjetti pienenee lähes 20 miljoonalla eurolla. Olympiakomitea on erittäin huolissaan
leikkauksesta ja sen vaikutuksista liikuntaan ja urheiluun. Leikkauksen taustalla ovat vähenneet
rahapelitoiminnan tuotot. Ensi vuoden liikuntabudjetti on pienin liikuntabudjetti yli kymmeneen vuoteen.

 Urheiluyhteisön viestinnän ajankohtaisia teemoja: Harrastamisen kipinää,  #seurapaitapäivä ja
#pukukoppipuhe

Syyskuussa teemana: Harrastamisen kipinä voi muuttaa koko elämän.
tiistaina 28.9. juhlittiin #seurapaitapäivää.
Lokakuussa viestimme vastuullisuudesta ja turvallisesta seuratoiminnasta - erityisesti

epäasiallisen puheen torjunnasta urheilussa.
Teema: epäasiallinen puhe urheilussa

Suomen Olympiakomitean kevätkokous hyväksyi 25.5.2021 liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa
epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset ja
urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan säännöt (kts. liite).
Kurinpitolautakunta valitaan Olympiakomitean syyskokouksessa 21.11. 2021 ja järjestelmä tulee voimaan
1.1.2022. Kurinpitolautakunnan sääntöjen mukaan ”Suomen Olympiakomitea kutsuu kurinpitolautakunnan
toimikaudeksi sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat, joilla on kokemusta tuomarin tehtävästä, sekä
nimeää lautakunnan muiksi jäseniksi tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita henkilöitä.
Kurinpitolautakunnan jäsenet nimetään urheiluoikeuteen perehtyneistä henkilöistä, jotka tuntevat
urheilujärjestöjen toimintaa ja urheilijoiden oloja”.
Jäsenjärjestöt voivat liittyä keskitettyyn kurinpitojärjestelmään omilla päätöksillään ja omalla
aikataulullaan. Liittyminen edellyttää muutoksia järjestönne toimintasääntöihin.
Lisäksi liittyminen järjestelmään on hyvä huomioida kurinpitomääräyksissänne.
Kurinpitojärjestelmään liittyvästä tutkinta- ja rangaistusvaatimuksen esittämistä koskevasta prosessista
järjestetään erillinen tilaisuus syksyn aikana.

Eronen ja Fredriksson osallistuivat 7.6. n. 1 tunnin sparraushetkeen, joka oli räätälöity juuri SP-
L:lle. Tilaisuudessa paikalla oli lisäksi Olympiakomiteasta vastuullisuuspäällikkö Elina Laine ja
yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Karoliina Ketola.

Kahdeksas Kansallinen liikuntafoorumi oli tarkoitus järjestää Kouvolassa 1.‒2.11.2021.
Koronapandemian takia kasvokkainen liikuntafoorumi siirretään järjestettäväksi ensi vuonna Kouvolassa.
Kasvokkaisen foorumin tilalla järjestetään etänä maanantaina 1.11. kaikille avoin ja maksuton

https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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webinaari, jonka teemana on liikunnan arvo. Lisäksi foorumissa on esillä liikuntapolitiikan ajankohtaiset
asiat ja katsaus päättyneeseen huippu-urheilun olympiadiin. Luvassa on paljon mielenkiintoisia
puheenvuoroja ja keskustelua liikuntapolitiikan ajankohtaisista teemoista.

11§  Seuraava/seuraavat kokoukset
Sovittiin seuraavaksi kokousajaksi:
su 28.11. klo 11.00
su 28.11. klo 13.00 syysliittokokous. Valtakirjojen tarkistus klo 12.30 alkaen.
Alla oleva kokousajankohta on alustava
su 12.12. järjestäytymiskokous.

12§  Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.20.

Jari Eronen Eva Fredriksson
puheenjohtaja sihteeri
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	o Kilpailujärjestäjä: KUP Kouvolan Urheilupetanque ry
	o Kisapaikkana oli Kouvolan Petanque-halli, Somerotie 3.
	o Karsintaan oli ilmoittautunut mukaan 8 joukkuetta. Tulokset: h
	o Arvokilpailuun (Santa Susanna, Espanja) 18.−21.11.2021 lähtevien (Tuukka Ylönen, Olli Sinnemaa, Marko Jakonen, Mikko Lehti) omavastuuosuus on 300,00 euroa/pelaaja.
	o Kilpailun veti Arto Rantakaulio. Tuomarina toimi Jari Nieminen.
	o Kilpailujärjestäjä: HPQ Helsinki Petanque ry
	o Kisapaikkana oli Helsinki Petanque-halli, Veturitallinkatu 34, Pasila.
	o Kilpailun veti Arto Brand. Tuomarina toimi Seppo Havukainen.
	o Karsintaan oli ilmoittautunut kolme joukkuetta.
	o Pelitapa: kolmen joukkueen sarja, finaali paras kolmesta. Kaikki ilman aikaa. Arvonnan suorittivat Jari Nieminen ja Arto Brand 29.9.2021
	o Tulokset: h
	o Kilpailun veti Arto Brand. Tuomarina toimi Kalevi Lehtinen.
	o Kilpailujärjestäjä: LOI Loimaan Petanque ry.
	o Kisapaikkana oli Juvantie 11, Loimaa
	o Tuomarina Juhani Hirvonen. Kilpailun veti Antero Lehti.
	o Kisaan osallistui neljän kapteenijoukkueen lisäksi 6 haastajajoukkuetta. Kapteenit on valittu naisten SM-singelin 2021 perusteella. Ensin on kysytty välieräpelaajia, heidän kieltäydyttyä oli kysytty puolivälierissä hävinneitä Swissin mukaisessa järjestyksessä. Valintajärjestys arvottiin ja arvonnan kautta he valitsivat joukkueensa seuraavassa järjestyksessä: Kati Nieminen, Pirjo Saarela, Seija Uusitalo ja Sirpa Korkeamäki.
	o Tulokset löytyvät h
	o Kilpailujärjestäjä: HPQ Helsinki Petanque ry.
	o Kisapaikkana Helsinki Petanque-halli, Pasila.
	o Kilpailun vetäjänä Arto Brand.
	o Osallistumismaksu aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji. Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua. Hallitsevilta mestareilta ei peritä osallistumismaksua.
	o Arvokilpailuun lähtevien (Helena Kuivasniemi-Lehti, Outi Raitasuo, Seija Vaarala, Kati Nieminen) omavastuuosuus on 300,00 euroa/pelaaja. Matkanjohtaja Jari Nieminen. Valmentaja Anu Uusio.
	o Liitto maksaa:- pelaajien lennot: kuitenkin siten, että koko joukkue+delegaatio lentää samaan aikaan- majoitus kahden hengen huoneissa, kisapäivien ruokailut ja mahdolliset kuljetukset.- kisavaatetus (mikäli ei ennestään käyttökelpoisia asusteita): pikee/pelipäivä, collari/fleece tai takki + yhdet pelihousut/pelaaja/vuosi.Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa
	o Suomen Pétanque-Liitto ei ole velvollinen korvaamaan muuta kilpailua, jos ko. arvokilpailu perutaan.
	o MM-kilpailuihin lähtevillä on oltava kaksi koronarokotusta otettuna vähintään 15 vuorokautta ennen MM-kilpailun alkua.
	o Kilpailujärjestäjä: TUR Turun Pétanque-Seura ry
	o Järjestämiskorvaus on max 400,00 €, sisältäen hallimaksun ja ruokailun
	o Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
	o Kilpailun vetäjänä Arto Brand. Tuomarina Juhani Hirvonen.
	o Kapteeneina on yleisen SM-singelin 2021 kahdeksan parasta. Puolivälieriin päässeen kieltäydyttyä, on kysytty tilalle neljännesvälierässä hävinneitä swissin mukaisessa järjestyksessä.
	o Valintajärjestys on arvottu.
	o Kapteenien valinnat: Marko Jakonen, Jari Eronen, Miska Nieminen, Ville Punta, Jarkko Pahkala, Thomas Foussier, Yannick Pelletier ja Jimi Lohman.
	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 Kilpailun vetää Arto Brand.
	o Kapteeneina on veteraanien (+55) SM-singelin 2021 kahdeksan parasta. Puolivälieriin päässeen kieltäydyttyä, on kysytty tilalle neljännesvälierässä hävinneitä swissin mukaisessa järjestyksessä.
	o Valintajärjestys on arvottu.
	o Kapteenit: Juha Jutila, Esa Tuominen, Jari Salmela, Kari Randell, Jaana Alanoja, Ismo Ristolainen, Risto Pietiläinen ja Seppo Lindman.
	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 Suomea edustaa karsinnassa voittanut joukkue: Tuukka Ylönen, Olli Sinnemaa, Marko Jakonen, Mikko Lehti. Matkanjohtaja Jari Nieminen. Valmentaja Jari Eronen.
	o Arvokilpailuun lähtevien omavastuuosuus on 300,00 euroa/pelaaja.
	o Liitto maksaa:- pelaajien lennot: kuitenkin siten, että koko joukkue+delegaatio lentää samaan aikaan- majoitus kahden hengen huoneissa, kisapäivien ruokailut ja mahdolliset kuljetukset.- kisavaatetus (mikäli ei ennestään käyttökelpoisia asusteita): pikee/pelipäivä, collari/fleece tai takki + yhdet pelihousut/pelaaja/vuosi.Liitto ei kustanna pelaajien matkakuluja kotimaassa
	o Suomen Pétanque-Liitto ei ole velvollinen korvaamaan muuta kilpailua, jos ko. arvokilpailu perutaan.
	o MM-kilpailuihin lähtevillä on oltava kaksi koronarokotusta otettuna vähintään 15 vuorokautta ennen MM-kilpailun alkua.



